
Тема дисципліни 3.2. Місцеве самоврядування. 

 

Семінарське заняття № 9 

Тема: Форми участі  громадян у здійсненні місцевого самоврядування 
 

1.Поняття «місцеве самоврядування» та система місцевого самоврядування. 

2. Принципи місцевого самоврядування та їх характеристика.  

3. Форми безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування. 

4. Місцевий референдум та місцеві ініціативи. 

5. Гарантії захисту місцевого самоврядування.  
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Ключові поняття 
Місцеве самоврядування, територіальна громада, місцеві вибори, місцевий 

референдум, загальні збори громадян, місцеві ініціативи, фінансова незалежність, 

колегіальність, місцеві ініціативи, староста, депутати. 

 

Індивідуальні науково-дослідні та творчі завдання 
1. Громадські слухання як форма реалізації місцевого самоврядування в  Україні.  

2. Реформа місцевого самоврядування в Україні. 

3. Гарантії місцевого самоврядування. 

4. Європейський досвід місцевого самоврядування. 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Визначте основні принципи місцевого самоврядування в Україні.  

2. Визначте функції і повноваження територіальної громади. 

3. Яка процедура обрання голови сільської, селищної, міської ради? 

4. Визначте  порядок проведення загальних зборів громадян. 

5. Хто має право ініціювати утворення об’єднаної територіальної громади? 
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