
Залучення громади основні поняття



Дієздатна особа, яка є членом територіальної громади, має 
всі права, які з цього випливають, і може брати участь у житті 
громади та впливати на прийняття рішень

Громадянин



• це будь-яка група людей, об’єднана сталими взаєминами 
з метою покращення себе та світу, в якому вони живуть.  

• це група людей, що живуть в одній географічній місцевості і 
змушені взаємодіяти один з одним (традиційна сільська 
громада). 

• це добровільні асоціації для проведення спільної роботи 
і обстоювання колективних інтересів (сусідська громада).  

• це група людей, що мають спільне етнічне або культурне 
походження, особливо, коли вона становить меншість у 
складі великої спільноти. 

Громада



У статті 1 Закону України „Про місцеве самоврядування” 
територіальна громада визначається як „жителі, об’єднані 
постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є 
самостійними адміністративно-територіальними 
одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, 
що мають єдиний адміністративний центр”.

Закон



налагодження конструктивної взаємодії між - державними 
структурами, комерційними підприємствами та 
громадськими (неприбутковими, недержавними) 
організаціями будь-якого суспільства при вирішенні 
соціально-значимих проблем (бідність, безпритульність, 
сирітство, насильство, тощо), що здійснюється у рамках 
діючого законодавства і спрямоване на покращення 
нормативно-правової бази проведення раціональної 
соціальної політики

Соціальне партнерство



комплекс засобів та соціальних технологій, який дозволяє 
залучити членів територіальної громади до прийняття 
рішень в межах компетенції громади, та для здійснення 
реального самоврядування гарантованого 
законодавством. З іншого боку – це метод використання 
експертних, консалтингових та інших ресурсів 
територіальної громади для вирішення місцевих проблем 

Залучення громадян



Сукупність матеріальних, фінансових, інтелектуальних та 
інших засобів територіальної громади, які дозволяють 
розв’язувати місцеві проблеми

Місцеві ресурси



• Організація суспільних відносин, яка передбачає 
демократичні принципи підготовки, прийняття та контролю 
за виконанням рішень при активній участі громадян 

• Суспільство здатне до самоорганізації (самоврядування) на 
демократичних принципах 

• Суспільство, в якому впроваджуються і реально 
забезпечуються права та свободи громадян, передбачені 
Конституцією України 

• Суспільство, де люди в теорії та на практиці є носіями 
влади і усвідомлюють це

Громадянське суспільство



• Регламентація відносин між центральними та місцевими 
органами влади, тобто відповідність виконуваних завдань 
покладеним функціям 

• Відповідність наданих прав покладеним обов’язкам 
• Право громади вирішувати на власний розсуд свої 
проблеми, звертаючись на верхні рівні самоврядування за 
гарантованою допомогою лише у разі потреби

Субсидіарність



• Гарантоване державою право вирішення місцевих питань 
членами  територіальної громади під свою 
відповідальність.

• Реальна здатність територіальної громади здійснювати 
управління власним майном, приймати рішення відносно 
власного розвитку та здійснювати усі дії віднесені до 
компетенції громади законом.

• Право і спроможність органів місцевого самоврядування 
в межах закону здійснювати регулювання та управління 
суттєвою часткою

Територіальне самоврядування 



У загальному визначенні методи залучення громадян – це 
сукупність засобів та технологій реалізації компетенції 
територіальної громади.


