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У статті розкрито сутність понять «гро-
мадянське суспільство», «місцеве само-
врядування», «територіальна громада»; 
висвітлено концептуальні підходи щодо 
тлумачення поняття «система місцевого 
самоврядування»; окреслено наукову диску-
сію щодо розуміння сутності взаємодії дер-
жави та громадянського супільства.
Підкреслюється, що розбудова системи 
місцевого самоврядування – складний і дов-
готривалий процес, що вимагає: сучасних 
державницьких підходів до його втілення в 
життя; нових зусиль з боку громадянського 
суспільства; врахування прогресивного 
зарубіжного досвіду – з одного боку й історії, 
культури, менталітету української нації – з 
іншого.
Акцентується на тому, що розвиток сис-
теми місцевого самоврядування тісно 
пов’язаний з реалізацією окреслених чинним 
законодавством і зафіксованих за місцевим 
самоврядуванням функцій та завдань.
Розглянуто співвідношення громадянського 
суспільства і держави, зазначено, що гро-
мадянське суспільство в будь-якій країні 
є індикатором створення демократичної 
системи державного регулювання з ефек-
тивними управлінськими методами. В епоху 
нових геополітичних викликів помітно зро-
стає роль громадянського суспільства в 
процесі публічного управління, посилюється 
вектор, спрямований на розширення його 
взаємодії з державою.
Наголошується на тому, що від рівня взає-
модії держави та громадянського суспіль-
ства залежить побудова демократичної 
України, адже в сучасних умовах розвитку 
захист прав та свобод громадян, контроль 
над діяльністю органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, держав-
них і муніципальних підприємств, установ 
та організацій тощо відбувається через 
громадянське суспільство, яке ретранслює 
інтереси громадян.
Звертається увага на те, що взаємодія 
між українським суспільством і державою 
побудована та здійснюється на правових 
засадах, яка реалізується переважно в нор-
мотворчій, правозастосовчій, правоохорон-
ній видах діяльності та діяльності наглядо-
вих і громадських рад тощо.
Вказується на те, що система місцевого 
самоврядування – це органічна, структуро-
вана, упорядкована сукупність пов’язаних 
між собою суб’єктів самоорганізації грома-
дян і відповідних форм організаційного забез-
печення територіальної громади, цілеспря-
мованих на реалізацію функцій та завдань 
органів самоврядування на місцевому рівні.
Ключові слова: взаємодія, громадянське 
суспільство, держава, державне управ-

ління, місцеве самоврядування, організація, 
система місцевого самоврядування, управ-
ління.

The article reveals the essence of the concepts 
"civil society", "local self-government", "territorial 
community"; conceptual approaches to the inter-
pretation of the concept of "local self-government 
system" are highlighted; the scientific discussion 
regarding the understanding of the essence of 
the interaction between the state and civil society 
is outlined.
It is emphasized that the development of the sys-
tem of local self-government is a complex and 
long-term process that requires: modern states-
manship approaches to its implementation; new 
efforts by civil society; taking into account the pro-
gressive foreign experience – on the one hand, 
and the history, culture, mentality of the Ukrainian 
nation – on the other.
Emphasis is placed on the fact that the devel-
opment of the local self-government system is 
closely related to the implementation of the func-
tions and tasks outlined by the current legislation 
and fixed for local self-government.
The relationship between civil society and the 
state is considered, it is noted that civil society 
in any country is an indicator of the creation of a 
democratic system of state regulation with effec-
tive management methods. In the era of new 
geopolitical challenges, the role of civil society in 
the process of public administration is noticeably 
growing, the vector aimed at expanding its inter-
action with the state is strengthening.
It is emphasized that the building of a demo-
cratic Ukraine depends on the level of interaction 
between the state and civil society, because in 
modern conditions of development, protection of 
the rights and freedoms of citizens, control over the 
activities of state authorities, local self-government 
bodies, state and municipal enterprises, institutions 
and organizations, etc. takes place through civil 
society that relays the interests of citizens.
Attention is drawn to the fact that the interaction 
between Ukrainian society and the state is built 
and carried out on a legal basis, which is imple-
mented mainly in rule-making, law enforcement, 
law enforcement activities and activities of super-
visory and public councils, etc.
It is pointed out that the system of local self-gov-
ernment is an organic, structured, ordered col-
lection of interconnected subjects of self-orga-
nization of citizens and corresponding forms of 
organizational support of the territorial commu-
nity, aimed at the implementation of functions and 
tasks of self-government bodies at the local level.
Key words: state, public administration, mech-
anism of public administration, local self-govern-
ment, organization, structure, society, adminis-
trative mechanism, administrative processes, 
functional mechanism.

Постановка проблеми. Ефективним і 
дієвим механізмом управління суспільством 
та суспільними процесами виступає система 
місцевого самоврядування, що, по суті, є 
синергією на засадах демократії державного 

потенціалу (щодо управління) та зусиль і мож-
ливостей громадянського суспільства (щодо 
реалізації своїх конституційних прав на здій-
снення влади). Система органів місцевого 
самоврядування – це демократичні інститути 
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державного управління на місцевому рівні, 
що згідно зі статтею 19 Конституції України, 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України.

Розбудова системи місцевого самовряду-
вання – складний і довготривалий процес, що 
вимагає: сучасних державницьких підходів до 
його втілення в життя; нових зусиль з боку гро-
мадянського суспільства; врахування прогре-
сивного зарубіжного досвіду – з одного боку 
й історії, культури, менталітету української 
нації – з іншого.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання місцевого самоврядування в Україні 
розглядали П. Біленчук [1], В. Кравченко [1], 
М. Підмогильний [1]; організаційно-правовий 
аспект делегування повноважень у системі 
місцевого самоврядування в Україні досліджу-
вали Г. Бублик [2], В. Давидова [4] (органі-
заційно-правовий аспект); Я. Журавель [7] 
(сучасні адміністративно-правові підходи до 
визначення поняття «орган місцевого само-
врядування») та інші вчені.

Проблемі громадянського суспільства в 
Україні присвятили свої праці Т. Герасимів [3] 
(державно-владний підхід до розбудови гро-
мадянського суспільства); Н. Дубас [3] (теоре-
тичні засади поняття «громадянське суспіль-
ство»); С. Костючков [10] (політико-правові 
та соціальні аспекти взаємодії держави та 
громадянського суспільства); Я. Малик [13] 
(взаємодія органів державної влади та орга-
нів місцевого самоврядування в Україні); 
Л. Самойленко [17] (демократичні принципи 
взаємодії органів державної влади і місцевого 
самоврядування) та інші дослідники.

Мета статті – розкрити сутність понять 
«громадянське суспільство», «місцеве само-
врядування», «територіальна громада»; 
висвітлити концептуальні підходи щодо тлума-
чення поняття «система місцевого самовря-
дування»; окреслити наукову дискусію щодо 
розуміння сутності взаємодії держави та гро-
мадянського супільства.

Виклад основного матеріалу. Місцеве 
самоврядування є особливою формою дер-
жавного управління, що статтею 2 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» визначено як «гарантоване державою 
право та реальна здатність територіальної 
громади самостійно або під відповідальність 
органів та посадових осіб місцевого самовря-
дування вирішувати питання місцевого зна-
чення в межах Конституції і законів України» 
[15], що ґрунтується на принципах демокра-
тії, в основі чого – залучення громадян, які 
спільно проживають на території громади, до 

управління публічними справами (або певною 
частиною їх) у межах, визначених законом 
[там само], на засадах самостійності (органі-
заційної, матеріальної, фінансової).

В Європейській хартії місцеве самовряду-
вання тлумачиться як «право та спроможність 
органів місцевого самоврядування в межах 
закону здійснювати регулювання й управління 
суттєвою часткою публічних справ, під власну 
відповідальність, в інтересах місцевого насе-
лення» [6].

Варто звернути увагу на те, що 
стаття 140 Конституції України визначає міс-
цеве самоврядування як право територіальної 
громади самостійно вирішувати питання міс-
цевого значення в межах Конституції й законів 
України, тоді як Європейська хартія передба-
чає, що місцеве самоврядування опікується 
суттєвою часткою публічних справ, тобто 
питаннями безпосереднього забезпечення 
загальних суспільних потреб та задоволення 
публічних інтересів соціальної спільноти в різ-
них сферах життєдіяльності [12].

У Конституції України закріплено норму, 
за якою системоутворювальним фактором і 
базовим елементом системи місцевого само-
врядування є територіальна громада.

Територіальна громада, як елемент системи 
місцевого самоврядування, є певною спільно-
тою фізичних осіб, які мають спільне локальне 
місце проживання та усталені соціальні зв’язки 
або соціальну близькість і тривалий час пере-
бувають на певній території [2].

Територіальна громада – це «мешканці, 
яких поєднує проживання на постійному місці 
у селах чи містах, що є незалежними адміні-
стративно-територіальними одиницями, або 
об’єднання жителів кількох сіл на добровіль-
них засадах, що мають один адміністратив-
ний центр» [15]; це – об’єднання жителів пев-
ної території з метою реалізації, задоволення 
спільних інтересів.

Територіальні громади, інституційно ство-
рені та фінансово спроможні й самодостатні, 
є підґрунтям для системи місцевого само-
врядування як комплексного організаційного, 
структурного та функціонального механізму 
управління громадянським суспільством, яке 
характеризується високим рівнем самооргані-
зації та самоуправління.

Дослідниця Я. Малик серед особливостей 
місцевого самоврядування виокремлює те, 
що воно «діє як певна система або той орга-
нізаційно-правовий механізм, завдяки якому 
територіальні громади безпосередньо і через 
органи місцевого самоврядування здійсню-
ють функції і повноваження місцевого само-
врядування [13, с. 299].
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Місцеве самоврядування – це, як зазначає 
Л. Самойленко, «специфічна форма організа-
ції державної влади і управління на місцевому 
рівні, що базується на принципах представ-
ницької та прямої демократії щодо вирішення 
питань забезпечення життєдіяльності від-
повідної території. У процесі формування 
та реалізації управлінських рішень держава 
безпосередньо взаємодіє з місцевим само-
врядуванням і забезпечує виконання значної 
частини своїх функції через органи місцевого 
самоврядування. Держава, як головна полі-
тична інституція, за допомогою монопольних 
владних повноважень здійснює розгортання 
демократії і безпосередньо впливає на міс-
цеве самоврядування» [17, с. 183].

У сучасних умовах з урахуванням тенден-
цій світового розвитку та глобалізаційних змін 
для місцевого самоврядування характерним є 
пошук інноційних моделей та нових форм спів-
робітництва між органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування.

Як зазначають дослідники, «сьогодні акту-
альним є вивчення основних проблемних 
аспектів щодо розподілу і поєднання повно-
важень, а також їх делегування між головними 
суб’єктами, які мають право здійснювати міс-
цеве самоврядування» [16, с. 64].

Як зауважує В. Куйбіда [12, с. 27], «пред-
ставницькі й виконавчі органи у комплексі 
визначають систему органів місцевого само-
врядування, яка має розвиватися для забезпе-
чення реалізації функцій і завдань, визначених 
чинними законами та закріплених за місцевим 
самоврядуванням».

У правовому полі поняття органів місцевого 
самоврядування розглядається в комплексі 
як «єдина система органів місцевого само-
врядування, що мають певні повноваження. 
У зв’язку з цим складним є питання розподілу 
останніх, оскільки в законодавстві не завжди 
існує чітке визначення їх меж, а також функцій 
різних суб’єктів місцевого самоврядування» 
[4, с. 55].

Нам імпонує дефініція поняття «орган міс-
цевого самоврядування», яку запропонував 
Я. Журавель [7, с. 135]: «це – орган публічної 
влади, який відповідно до закону, в інтересах 
територіальної громади, під свою відповідаль-
ність здійснює управління справами на місце-
вому рівні в рамках Конституції України і чин-
ного законодавства».

Якщо співставляти поняття «орган місце-
вого самоврядування» та «орган публічної 
влади», то слід звернути увагу на спільні для 
них ознаки: 1) участь у реалізації публічних 
функцій та завдань, що пов’язано з виконан-
ням наданих їм повноважень органом публіч-

ної влади; 2) як і об’єднання громадян, органи 
самоорганізації населення здійснюють свою 
діяльність на громадських засадах, а їхня 
робота ґрунтується на добровільності щодо 
прийняття на себе певних повноважень публіч-
ної влади (В. Куйбіда [12, с. 341–342]).

Як зазначає дослідник, орган самоорганіза-
ції населення не є лише представницьким орга-
ном територіальної громади у зв’язку з тим, 
що він є лише виборним органом, який оби-
рається певною часткою громади, і його ком-
петенція створена відповідно до компетенції 
певного представницького органу, наприклад 
місцевої ради; застосоване у Законі поняття 
«представницький орган» щодо органу само-
організації громадян необхідно характеризу-
вати як «виборний орган» [12, с. 341].

Щодо компетенції органів місцевого само-
врядування звернемося до зафіксованих 
Конституцією України та чинним українським 
законодавством норм і повноважень терито-
ріальної громади, органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування з метою реалі-
зації проблемних питань на місцевому рівні. 
Виходячи з них, можна констатувати, що «ком-
петенція органів місцевого самоврядування – 
це складний правовий феномен, до якого 
включено предмет відання, права, обов’язки 
і який визначається внутрішньою цілісністю та 
узгодженістю» [4, с. 35].

Отже, можна виокремити такі види компе-
тенції та повноважень органів місцевого само-
врядування:

– компетенція і повноваження територіаль-
ної громади;

– повноваження виконавчих органів сіль-
ських, селищних та міських рад;

– компетенція й повноваження сільських, 
селищних та міських, районних і обласних рад; 
повноваження сільського, селищного та місь-
кого голови;

– компетенція органів самоорганізації 
населення [4, с. 36].

Загалом, органи місцевого самовряду-
вання за своїм статусом є різними: представ-
ницькі та виконавчі, галузеві та функціональні. 
Проте слід зазначити, що попри таку різнопла-
новість функціонують вони цілком системно, 
згідно з порядком, зумовленим при утворенні 
їх, що спрямовано на досягнення загальної 
мети.

Серед наукових підходів щодо тлумачення 
поняття «система місцевого самоврядування» 
виокремлюють: правовий підхід, в основі 
якого – п’ята стаття Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», якою визна-
чено структуру системи місцевого самовря-
дування: «територіальна громада; сільська, 
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селищна, міська рада; сільський та міський 
голова; виконавчі органи сільської, селищ-
ної, міської ради; староста; районні та обласні 
ради, що забезпечують спільні інтереси тери-
торіальних громад сіл, селищ, міст; органи 
самоорганізації населення» [15].

Учені П. Біленчук, В. Кравченко та М. Під- 
могильний характеризують систему місце-
вого самоврядування, органів самоорганізації 
населення та організаційних форм, за раху-
нок яких певна територіальна громада реа-
лізує повноваження, розв’язуючи проблемні 
питання на місцевому рівні [1, с. 26].

Розвиток системи місцевого самовряду-
вання тісно пов’язаний з реалізацією окрес-
лених чинним законодавством і зафіксованих 
за місцевим самоврядуванням функцій та 
завдань.

Сучасні тенденції розвитку системи місце-
вого самоврядування відображають транс-
формацію самого розуміння змісту та цінності 
права громади на самоврядування та її праг-
нення до максимізації його практичного вті-
лення [4, с. 163].

Дослідниця В. Мамонова визначає систему 
місцевого самоврядування як частину дер-
жавного управління, що за своєю правовою 
природою являє собою децентралізований 
елемент системи державного управління та 
характеризується організаційною та політич-
ною структурою з метою забезпечення жит-
тєдіяльності громадян на основі державних 
стандартів [14, с. 162]; структуровану систему 
організаційних форм, інститутів демократії на 
місцевому рівні, зв’язків між ними та процесів, 
за допомогою яких реалізуються функції міс-
цевого самоврядування з метою розв’язання 
проблемних питань на місцевому рівні, а також 
людський, правовий, матеріально-фінансовий 
потенціал, який потрібний для їхнього вико-
нання [там само, с. 161].

Серед основних принципів побудови ефек-
тивного органу місцевого самоврядування 
як основного елемента системи місцевого 
самоврядування виокремлюються: 1) принцип 
єдиної мети (спрямування співпраці депута-
тів та посадових осіб на спільне досягнення 
цілей ефективного територіального розвитку);  
2) принцип ефективності (сприяння досяг-
ненню депутатами та посадовими особами 
поставлених цілей за мінімальних небажаних 
наслідків або витрат); 3) принцип субсидіар-
ності (як такий, що покалдений в основу повно-
важень органів місцевого самоврядування).

Доцільно звернути увагу на трактування 
громадянського суспільства. Слід зазначити, 
що у вітчизняному законодавстві не визна-
чено поняття «громадянське суспільство», але 

в ньому зустрічається термін «інститути гро-
мадянського суспільства». Інститутами гро-
мадянського суспільства є: громадські орга-
нізації, організації роботодавців, недержавні 
засоби масової інформації та інші непідпри-
ємницькі товариства й установи, легалізовані 
відповідно до законодавства, благодійні та 
релігійні організації, органи самоорганізації 
населення, професійні та творчі спілки. Їхніми 
основними функціями є надання послуг та гро-
мадське представництво / громадський моні-
торинг та контроль [8, с. 13].

У науковому світі функціонують різні дефі-
ніції громадянського суспільства. На думку 
Ю. Тодики вважає, громадянське суспіль-
ство – це «система самостійних і незалежних 
від держави суспільних інститутів та відносин, 
що забезпечують умови для реалізації при-
ватних інтересів та потреб індивідів і колекти-
вів, для життєдіяльності соціальної і духовної 
сфер, їх відтворення та передачі від покоління 
до покоління [18, с. 187].

Як зазначає Н. Дубас, громадянське 
суспільство – система суспільних відносин, 
що спрямовані на мобілізацію та захист сус-
пільством і його представниками, як індивіду-
альними, так і колективними, своїх легітимних 
прав та інтересів у всіх сферах суспільного та 
державного життя [5, с. 19].

З позиції С. Костючкова, «громадянське 
суспільство – заснований на принципах авто-
номності, плюралізму та субсидіарності комп-
лекс індивідуальних і групових інтеракцій 
громадян, здійснюваних для оформлення, 
реалізації різноманітних свобод, прав та 
інтересів у складі інститутів і самоорганізо-
ваних груп, функціонування яких забезпечує 
єдність цінностей і пріоритетів особистості, 
суспільства і держави» [10, с. 135].

Громадянське суспільство – це «суспільство 
з розвиненими економічними, політичними, 
духовними та іншими відносинами і зв’язками, 
яке взаємодіє з державою та функціонує на 
основі демократії та права. Побудова грома-
дянського суспільства є метою суспільного 
розвитку, засобом всебічного забезпечення 
інтересів прав і свобод людини і громадянина» 
[9, с. 135].

Якщо розглядати співвідношення грома-
дянського суспільства і держави, то, як заува-
жує С. Костючков, необхідно, враховувати три 
підходи:

1) держава і громадянське суспільство – 
збіжні (конвергентні) соціальні системи;

2) держава і громадянське суспільство – 
такі, що розрізняються (дивергентні), соціальні 
системи: первинною (провідною) є держава, 
яка контролює громадянське суспільство;
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3) держава і громадянське суспільство – 
системи, що розрізняються, однак провідним 
є громадянське суспільство, а держава щодо 
нього виконує службову (підпорядковану) 
роль [10, с. 38–40].

Громадянське суспільство в будь-якій кра-
їні є індикатором створення демократичної 
системи державного регулювання з ефек-
тивними управлінськими методами. В епоху 
нових геополітичних викликів помітно зростає 
роль громадянського суспільства в процесі 
публічного управління, посилюється вектор, 
спрямований на розширення його взаємодії 
з державою.

У контексті питання системи місцевого 
самоврядування в процесі управління гро-
мадянським суспільством набуває актуаль-
ності взаємодія держави та громадянського 
суспільства. Наразі існують різні типи такої 
взаємодії: так, наприклад, зарубіжні дослід-
ники [19] називають такі її форми: «громадян-
ське суспільство, що існує окремо від держави 
(це ті організації, які існують поза державою та 
які, як правило, утворюються на основі спіль-
них інтересів: релігійні організації, шахові 
клуби, громадські клуби за інтересами); гро-
мадянське суспільство, що діє проти дер-
жави (насамперед, мається на увазі протидія 
суспільства тоталітарним та авторитарним 
режимам та перехід до демократії); грома-
дянське суспільство, що існує на підтримку 
держави (громадянське суспільство вибудо-
вує соціальні зв’язки та почуття взаємного 
зобов’язання через об’єднання ізольованих 
осіб у групи навколо цілей, що виходять за 
їхні приватні інтереси); громадянське суспіль-
ство, що діє в діалозі з державою (існує діалог 
з державою, який набуває форм підзвітності 
останньої щодо захисту інтересів громадян); 
громадянське суспільство, що діє у партнер-
стві з державою (в цьому випадку держава дає 
суспільству можливість саморегуляції); грома-
дянське суспільство, що існує поза державою 
(в першу чергу, громадянське суспільство роз-
глядається як глобальне явище) [19, с. 367].

Як зазначає Т. Герасимів, можна виокрем-
лювати два «крайні» варіанти співвідношення 
інститутів державної влади та громадянського 
суспільства: 1) держава не просто відокрем-
люється, «відривається» від громадянського 
суспільства, але й активно протидіє йому, ціл-
ком підпорядковуючи його собі, перетворює 
на засіб задоволення власних бюрократич-
нокорпоративних інтересів; 2) громадянське 
суспільство немовби «поглинає» державу, від-
сторонюючи її від вирішення владно-управ-
лінських завдань, які зумовлюють її соціальне 
призначення [3, с. 88–89].

Ефективна взаємодія між інститутами гро-
мадянського суспільства та інститутами дер-
жави напряму залежить від якісних змін моделі 
державного управління в Україні, серед яких 
основними є децентралізація, послаблення 
неефективних адміністративно-командних і 
суто регулятивних методів [8, с. 7].

Взаємодія органів влади та громадянського 
суспільства реалізується через «такі меха-
нізми, як консультації з громадськістю, участь 
у громадських радах, робочих групах, громад-
ські експертизи і моніторинги, громадські слу-
хання, інформаційні запити до органів держав-
ної влади тощо» [8, с. 7].

Громадянське суспільство і держава у своїй 
взаємодії –взаємозумовлені, «онтологічно 
пов’язані між собою феномени» [10, с. 39]. 
Громадянське суспільство зацікавлене в тому, 
щоби впливати на процеси публічного управ-
ління в державі, а держава має бути зацікав-
лена в існуванні громадянського суспільства 
та його участі в управлінні.

Доцільно зазначити, що «саме у взаємо-
дії суб’єктів місцевого самоврядування в ході 
вирішення питань місцевого значення вияв-
ляється й реалізується сутність, невід’ємні, 
детермінантні, іманентні властивості місце-
вого самоврядування» [8, с. 26].

Від рівня взаємодії держави та громадян-
ського суспільства залежить побудова демо-
кратичної України, адже в сучасних умовах роз-
витку захист прав та свобод громадян, контроль 
над діяльністю органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних і муні-
ципальних підприємств, установ та організацій 
тощо відбувається через громадянське суспіль-
ство, яке ретранслює інтереси громадян.

Слід зауважити, що така взаємодія між 
українським суспільством і державою побудо-
вана та здійснюється на правових засадах. Це 
реалізується переважно в таких видах діяль-
ності, як нормотворча (залучення представ-
ників громадянського суспільства до розроб-
лення та обговорення нормативно-правових 
актів); правозастосовча (передача повністю 
або частково повноважень державних органів 
та через громадський контроль); правоохо-
ронна (залучення до охорони громадського 
порядку, участь у боротьбі з корупційними 
проявами через громадські слухання, звер-
нення до органів державної влади та місце-
вого самоврядування, діяльність громадських 
рад, участь у складанні протоколів про адміні-
стративні правопорушення тощо); діяльність 
наглядових та громадських рад (рада громад-
ського контролю при ДБР, громадська рада 
при НАЗК, рада громадського контролю НАБУ, 
громадська рада доброчесності) тощо.
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Органи місцевого самоврядування розши-
рюють свої можливості (з одного боку – щодо 
обсягу завдань та з другого боку – щодо дже-
рел забезпечення ефективного розвитку тери-
торіальних громад) під впливом потужних чин-
ників євроінтеграції.

Висновки. Отже, система місцевого само-
врядування є органічною, структурованою, 
упорядкованою сукупністю взаємопов’язаних 
суб’єктів самоорганізації громадян і відпо-
відних форм організаційного забезпечення 
територіальної громади, цілеспрямованих на 
реалізацію функцій і завдань органів самовря-
дування на місцевому рівні.

Наразі вектор соціального розвитку в 
Україні спрямований на відповідність системи 
місцевого самоврядування потребам гро-
мадянського суспільства. Основне завдання 
місцевого самоврядування – соціально-еко-
номічний поступ і розбудова територіальної 
громади, створення сприятливих умов для 
професійної та особистісної самореалізації 
громадян, надання їм якісних послуг у контек-
сті сталого розвитку держави.
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