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ВСТУП
Навчальна дисципліна «Муніципальне право» є варіативною дисципліною
циклу професійної та практичної підготовки. Вивчення муніципального права
має важливе значення для підготовки майбутніх юристів, оскільки сприяє
розширенню загального та професійного світогляду, допомагає оволодіти
методикою аналізу структурно-функціональної та компетенційної специфіки
органів місцевого самоврядування, розуміти особливості муніципальної
системи України, особливості нормотворчого процесу в органах місцевого
самоврядування, види та підстави муніципально-правової відповідальності,
засади
правового
регулювання
муніципальної
служби.
Вивчення
муніципального права озброює майбутніх юристів конкретними знаннями щодо
залучення широких мас населення до ефективного будівництва громадянського
суспільства та успішної розбудови правової держави, підвищення добробуту
населення, забезпечення реалізації їхніх прав і свобод на місцевому рівні,
зміцнення економічної, соціальної, культурної і духовної інфраструктури
українського суспільства, спрямованої на консолідацію української нації.
Предметом навчальної дисципліни «Муніципальне право» є суспільні
відносини у сфері місцевого самоврядування, тобто пов’язані з виникненням і
здійсненням місцевого самоврядування на конституційно-правовій основі; з
організацію, формами та гарантіями місцевого самоврядування; з реалізацією
компетенції муніципальних органів.
Міждисциплінарні зв’язки. Муніципальне право України є складовою
частиною вітчизняної правової системи й тісно пов’язане з конституційним,
адміністративним, цивільним, фінансовим, земельним правом та іншими
галузями права.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Муніципальне право» є
формування у студентів цілісного бачення процесів становлення, розвитку та
організації місцевого самоврядування в Україні.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Муніципальне
право» є: ознайомлення студентів з основними положеннями законодавства
України з місцевого самоврядування; стимулювання до самостійної роботи з
правовими актами, що регламентують суспільні відносини у галузі
муніципального права, та сприяння глибокому засвоєнню їх змісту;
ознайомлення із системою місцевого самоврядування і аналіз правового статусу
її складових елементів; застосовування теоретичних положень на при вирішенні
ситуаційних завдань; формування чіткого уявлення про роль функціонування
територіальної громади на засадах самостійності та автономності з метою
ефективного вирішення нею питань місцевого значення.
Контрольні комплексні завдання складено за такою схемою: два теоретичні
питання, п’ять тестових завдань.

Критерії оцінки
виконання комплексних контрольних робіт (завдань)
1.Загальні положення.
Мета виконання ККР – визначити рівень підготовки студентів з навчальної
дисципліни; перевірити вміння студентів застосовувати отриманні знання.
Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання. Загальна оцінка
виконання студентами ККР визначається як середньоарифметичне з оцінок,
зазначених розділів завдань. При середньоарифметичній оцінці з п’ятьма і
більше десятих бала (2,5; 3,5; 4,5) оцінка округлюється на користь студента.
Критерії оцінювання: за правильну відповідь на тестове завдання
нараховується 0,2 бала, на теоретичне завдання – по 2 бали.
Оцінка теоретичних знань студентів шляхом тестування здійснюється
таким чином:
2.Норми оцінок.
2.1.Оцінка «відмінно», «A» виставляється, якщо студент виконав завдання
ККР у повному обсязі, надав правильні відповіді на тестові завдання, розкрив та
обґрунтував відповіді на теоретичні питання.
2.2.Оцінка «добре», «B, C» виставляється студенту, який при в конанні
завдань ККР менш повно і ґрунтовно виконав ККР, допустив у відповідях не
принципові неточності, одиничні помилки.
2.3.Оцінка «задовільно», «D, E» виставляється студенту, якщо ККР
виконано відповідно до завдання, але правильні відповіді на тести дані частково,
відповіді на теоретичні питання свідчать про низький рівень знань студента.
2.4.Оцінка «незадовільно», «FX» виставляється студенту, якщо при
виконанні ККР відсутні відповіді на більшу кількість тестів, допущені
принципові помилки у відповідях на теоретичні питання.

Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Муніципальне право»
для студентів підготовки бакалавра напряму підготовки
6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»
Варіант 1
Теоретичні питання
1. Поняття, предмет, метод муніципального права
2. Сільський, селищний, міський голова: особливості статусу, компетенція.

Тестові завдання
1.Який метод муніципального права передбачає владний вплив на учасників суспільних
відносин, врегульованих муніципально-правовими нормами?
а) диспозитивний;
б) імперативний;
в) економічний.
2. Чергові вибори депутатів місцевих рад призначаються не пізніше як за:
а) 90 днів до дня виборів;
б) 100 днів до дня виборів;
в) 120 днів до дня виборів.
3. У селах, селищах, визначених за рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади
(за винятком її адміністративного центру), на строк повноважень місцевої ради обирається:
а) головуючий;
б) голова;
в) староста.
4. Місцеві бюджети затверджуються рішенням:
а) Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради;
б) Кабінету Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації,
виконавчого комітету;
в) Кабінету Міністрів України.
5. Визначення: «місцевий орган державної виконавчої влади, що в межах своїх повноважень
здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці країни, а
також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною місцевою радою» відповідає поняттю:
а) голова місцевої ради;
б) місцева державна адміністрація;
в) виконавчий комітет місцевої ради.

Ст. викладач _____________ Козаченко Ю.А.
Завідувач кафедри правознавства ____________проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Муніципальне право»
для студентів підготовки бакалавра напряму підготовки
6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»
Варіант 2
Теоретичні питання
1. Джерела муніципального права.
2. Голова районної, обласної, районної у місті ради: особливості статусу, компетенція.

Тестові завдання
1. Який нормативний акт регулює відносини, що виникають у процесі добровільного
об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст?
а) Закон України «Про органи самоорганізації населення»;
б) ) Закон України «Про асоціації органів місцевого самоврядування»;
в) Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад».
2. Максимальний загальний склад місцевої ради не повинен перевищувати:
а) 150 депутатів;
б) 120 депутатів;
в) 200 депутатів.
3. Хто здійснює повноваження голови відповідної ради за відсутності голови ради на підставі
його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших
причин?
а) секретар місцевої ради;
б) заступник голови;
в) виконавчий комітет.
4. Президент України зобов’язаний прийняти рішення про відставку голови місцевої
державної адміністрації, якщо недовіру голові районної, обласної державної адміністрації
висловили:
а) не менш як 2/3 депутатів від загального складу відповідної ради;
б) не менш як 1/3 депутатів від загального складу відповідної ради;
в) 100 % депутатів відповідної ради.
5. Визначення: «вихідні ідеї, що обумовлюють характер системи місцевого самоврядування,
територіальної, організаційно-правової та матеріально-фінансової основ, особливості правового
статусу територіальних громад, органів та посадових осіб» відповідає поняттю:
а) принципи місцевого самоврядування;
б) завдання місцевого самоврядування;
в) джерела місцевого самоврядування.

Ст. викладач _____________ Козаченко Ю.А.
Завідувач кафедри правознавства ____________проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.
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Варіант 3
Теоретичні питання
1. Система муніципального права, муніципально-правові норми та інститути, їх особливості.
2. Правовий статус виконавчих комітетів місцевих рад.

Тестові завдання
1. Визначення: «повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого
самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які
передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних
рад» відповідає поняттю:
а) делеговані повноваження;
б) власні повноваження;
в) виключні повноваження.
2. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі фінансових нормативів
бюджетної забезпеченості:
а) і мають бути однаковими для територіальних громад одного рівня;
б) і мають бути в сукупності не менше однієї третини державного бюджету;
в) з урахуванням економічного, соціального, природного та екологічного стану відповідних
територій виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, встановленого законом.
3. Інституціями, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ,
міст, є:
а) сільські, селищні, міські, районні, обласні ради;
б) районні, обласні державні адміністрації;
в) районні, обласні ради.
4. Кількісний склад виконавчого комітету місцевої ради визначається:
а) відповідною радою;
б) головою місцевої ради;
в) місцевою державною адміністрацією.
5. Який європейський міжнародний акт передбачає заходи для прискорення інтеграції
громадян іноземних держав, які правомірно перебувають і мешкають на території іншої держави,
в життя територіальної общини, наділяє таких осіб правом обирати і бути обраними в місцеві
органи самоврядування?
а) Європейська (рамкова) конвенція про основні принципи транскордонного співробітництва
між територіальними общинами або органами влади;
б) Конвенція про участь іноземців у громадському житті на місцевому рівні;

в) Європейська хартія про участь молоді в муніципальному і регіональному житті.

Ст. викладач _____________ Козаченко Ю.А.
Завідувач кафедри правознавства ____________проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.
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Варіант 4
Теоретичні питання
1. Муніципально-правові відносини: поняття, види, зміст.
2. Система виконавчих комітетів місцевих рад, їхні функції та повноваження.

Тестові завдання
1. Який нормативний акт визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у
містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост?
а) Закон України «Про місцеві вибори»;
б) ) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
в) Муніципальний кодекс України.
2. Як часто депутат місцевої ради зобов'язаний у виборчому окрузі інформувати виборців про
роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального
розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців?
а) не рідше одного разу на півріччя;
б) не рідше одного разу у квартал;
в) не рідше одного разу у рік.
3. Рішення про ініціювання створення асоціації органів місцевого самоврядування
приймається:
а) сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою;
б) головою місцевої ради;
в) виконавчим комітетом місцевої ради.
4. Об’єктом міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування України є:
а) суспільні відносини системного характеру, які виникають у результаті реалізації
територіальними громадами та органами місцевого самоврядування своїх повноважень (питання
місцевого значення);
б) виключно питання розвитку місцевої інфраструктури;
в) тільки питання реформування вітчизняного місцевого самоврядування.
5. Визначення: «система владних відносин, яка реалізує функції і повноваження місцевого
самоврядування» відповідає поняттю:
а) муніципальна влада;
б) державна влада;
в) публічна влада.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Муніципальне право»
для студентів підготовки бакалавра напряму підготовки
6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»
Варіант 5
Теоретичні питання
1. Поняття, предмет та система науки муніципального права.
2. Правові акти виконавчих органів рад: порядок підготовки, введення в дію, призупинення дії,
скасування.

Тестові завдання

1. Визначення: «орган місцевого самоврядування, який представляє територіальну громаду
села, селища, міста та здійснює від імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого
самоврядування» відповідає поняттю:
а) сільська, селищна, міська ради;
б) районна, обласна державні адміністрації;
в) районна, обласна ради.
2. У чому полягає державна (державницька) теорія місцевого самоврядування?
а) сутність самоврядування у процесі реалізації децентралізованих державно-владних
повноважень недержавними суб’єктами – територіальними громадами і органами місцевого
самоврядування;
б) сутність самоврядування у наданні місцевій спільноті самій реалізовувати свої громадські
інтереси;
в) сутність самоврядування у тому, що влада належить народу.
3. Рішення про проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим приймається:
а) Верховною Радою України;
б) Верховною Радою Автономної Республіки Крим;
в) Центральною виборчою комісією.
4. Рішення про проведення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у
містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост приймається:
а) Верховною Радою України;
б) Кабінетом Міністрів України;
в) Центральною виборчою комісією.
5. Які органи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду щодо визнання
незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад, повноваження
органів та посадових осіб місцевого самоврядування?
а) будь-які органи та посадові особи місцевого самоврядування;
б) тільки сільські, селищні та міські ради;
в) тільки районні та обласні ради.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Муніципальне право»
для студентів підготовки бакалавра напряму підготовки
6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»
Варіант 6
Теоретичні питання
1. Функції та завдання науки муніципального права.
2. Організація роботи виконавчих комітетів місцевих рад.

Тестові завдання
1. Ідеї якої теорії місцевого самоврядування переважають у вітчизняній системі місцевого
самоврядування?
а) громадська (громадівська) теорія;
б) державна (державницька) теорія;
в) теорія муніципального дуалізму.
2. Визначення: «форма участі жителів села, селища, міста у здійсненні місцевого
самоврядування шляхом заслуховування не рідше одного разу на рік громадою звітів депутатів ради
і посадових осіб місцевого самоврядування, під час якого можуть порушуватися різні питання і
вноситися пропозиції з питань місцевого значення» відповідає поняттю:
а) громадські слухання;
б) місцева ініціатива;
в) загальні збори.
3. Які акти у межах своїх повноважень видає сільський, селищний, міський голова?
а) розпорядження;
б) рішення;
в) накази.
4. Який європейський міжнародний акт визначає принципи та засоби, реалізація яких на
практиці державами й місцевою владою забезпечує реальну участь молоді у функціонуванні
місцевої демократії і стимулює процеси становлення громадської самосвідомості та громадської
активності підростаючого покоління?
а) Європейська (рамкова) конвенція про основні принципи транскордонного співробітництва
між територіальними общинами або органами влади;
б) Конвенція про участь іноземців у громадському житті на місцевому рівні;
в) Європейська хартія про участь молоді в муніципальному і регіональному житті.
5. Визначення: «регламентована Конституцією та законами України сукупність суб'єктів
місцевого самоврядування, що здійснюють основні функції місцевого самоврядування» відповідає
поняттю:
а) система місцевих органів виконавчої влади;
б) система органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;
в) система місцевого самоврядування.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Муніципальне право»
для студентів підготовки бакалавра напряму підготовки
6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»
Варіант 7
Теоретичні питання
1. Місце муніципального права в системі навчальних дисциплін юридичного профілю.
2. Відділи та управління виконавчих комітетів місцевих рад.

Тестові завдання
1. Визначення: «група правових норм, що регулюють найбільш споріднені муніципальні
відносини» відповідає поняттю:
а) метод муніципального права;
б) інститут муніципального права;
в) муніципальна норма.
2. Виконавчий комітет може не створюватись, якщо територіальні громади налічують до:
а) 400 жителів
б) 500 жителів;
в)600 жителів;
3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає:
а) закони;
б) рішення та постанови;
в)укази.
4. Визначення: «створюваний представницьким органом місцевого самоврядування орган, що є
підконтрольним і підзвітним відповідній раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень
органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідному органу виконавчої влади» відповідає
поняттю:
а) виконавчий орган сільських, селищних, міських рад;
б) районна, обласна державні адміністрації;
в) сільський, селищний, міській голова.
5. Чи може районна, обласна рада висловити недовіру голові відповідної місцевої державної
адміністрації?
а) ні, не може;
б) так, може шляхом таємного голосування;
в) може лише за ініціативою Президента України.
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6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»
Варіант 8
Теоретичні питання
1. Поняття та основні принципи місцевого самоврядування.
2. Поняття та ознаки муніципальної служби.

Тестові завдання
1. Яка функція науки муніципального права полягає в роботі з інформацією і пов'язана з
такими проблемами, як гласність у роботі муніципальних органів, ознайомлення з роботою органів
місцевого самоврядування, формування правової свідомості та правової культури?
а) прогностична функція;
б) інтегративна (системотворча) функція;
в) комунікативна функція.
2. Територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об'єдналися в одну
територіальну громаду, шляхом місцевого референдуму можуть прийняти рішення про вихід із цієї
громади за умови:
а) наявності відповідного рішення Кабінету Міністрів України;
б) наявності матеріально-фінансової бази, достатньої для забезпечення здійснення функцій та
повноважень місцевого самоврядування;
в) наявності згоди обласної ради.
3. Всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування є ті, що об'єднують:
а) більше половини органів місцевого самоврядування відповідних територіальних рівнів;
б) усі органи місцевого самоврядування України;
в) більше трьох органів місцевого самоврядування.
4. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність:
а) територіальної громади за місцем відкриття спадщини;
б) держави;
в) відповідної обласної ради.
5. Визначення: «гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади
самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України» відповідає
поняттю:
а) територіальна автономія;
б) місцеве самоврядування;
в) державне управління.
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Варіант 9
Теоретичні питання
1. Система місцевого самоврядування.
2. Правовий статус службовців місцевого самоврядування.

Тестові завдання
1. У чому полягає правова самостійність місцевого самоврядування?
а) територіальні громади та утворені ними органи місцевого самоврядування наділяються
правом на володіння, користування і розпорядження майном, яке перебуває у комунальній
власності, а також власними фінансовими коштами;
б) територіальні громади та його органи не є елементами державного апарату, не належать до
його системи;
в) органи місцевого самоврядування мають власні повноваження, визначені Конституцією або
законом.
2. Визначення: «обов’язкова для розгляду місцевою радою пропозиція членів територіальної
громади села, селища, міста, району в місті з питання, віднесеного Конституцією України та
законами України до відання місцевого самоврядування, яка вноситься в порядку, визначеному
представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади»
відповідає поняттю:
а) громадські слухання;
б) місцева ініціатива;
в) загальні збори.
3. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі:
а) рішень;
б) постанов;
в) постанов і розпоряджень.
4. Який європейський міжнародний акт регулює основні аспекти міжнародного
прикордонного співробітництва між суміжними територіями держав-членів цієї організації?
а) Європейська (рамкова) конвенція про основні принципи транскордонного співробітництва
між територіальними общинами або органами влади;
б) Конвенція про участь іноземців у громадському житті на місцевому рівні;
в) Європейська хартія про участь молоді в муніципальному і регіональному житті.
5. Чи підконтрольні органи та посадові особи місцевого самоврядування органам виконавчої
влади?
а) ні, у жодному випадку;
б) так;
в) лише з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.
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Варіант 10
Теоретичні питання
1. Місцеве самоврядування і територіальна автономія.
2. Проходження служби в органах місцевого самоврядування.

Тестові завдання
1. Який нормативний акт визначає правовий статус, порядок організації та діяльності
органів самоорганізації населення, якими є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети
мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети?
а) Закон України «Про органи самоорганізації населення»;
б) ) Муніципальний кодекс України;
в) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".
2. Вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90
тисяч) голови проводяться:
а) за мажоритарною системою абсолютної більшості;
б) за мажоритарною системою відносної більшості;
в) за пропорційною системою.
3. Рада вважається правочинною за умови обрання не менш як:
а) 1/3 депутатів від загального складу ради;
б) 2/3 депутатів від загального складу ради;
в) 1/2 депутатів від загального складу ради.
4. Від імені територіальних громад сіл, селищ, міст управління об'єктами їхньої спільної
власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад, здійснюють:
а) районні та обласні ради;
б) районні та обласні державні адміністрації;
в) виконавчі комітети міських рад.
5. Який європейський міжнародний акт регулює основні аспекти міжнародного
прикордонного співробітництва між суміжними територіями держав-членів цієї організації?
а) Європейська (рамкова) конвенція про основні принципи транскордонного співробітництва
між територіальними общинами або органами влади;
б) Конвенція про участь іноземців у громадському житті на місцевому рівні;
в) Європейська хартія про участь молоді в муніципальному і регіональному житті.
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Завідувач кафедри правознавства ____________проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Муніципальне право»
для студентів підготовки бакалавра напряму підготовки
6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»
Варіант 11
Теоретичні питання
1. Місцеве самоврядування і місцеві органи виконавчої влади
2. Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування: власні, делеговані,
виключні.

Тестові завдання

1. У чому полягає концепції муніципального дуалізму місцевого самоврядування?
а) сутність самоврядування у процесі реалізації децентралізованих державно-владних
повноважень недержавними суб’єктами – територіальними громадами і органами місцевого
самоврядування;
б) сутність самоврядування у наданні місцевій спільноті самій реалізовувати свої громадські
інтереси;
в) органи місцевого самоврядування мають свою суверенну компетенцію, але тільки у сфері
неполітичних відносин, а в питаннях політичних органи місцевого самоврядування мають діяти як
представники держави.
2. Хто очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради?
а) сільський, селищний, міський голова;
б) голова місцевої державної адміністрації;
в) найстарший за віком народний депутат.
3. За мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на
які поділяється територія відповідно села, селища, кількох сіл чи селищ, жителі яких добровільно
об’єдналися в одну громаду, проводяться вибори:
а) депутатів сільських, селищних рад;
б) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
в) депутатів обласних, районних, міських, районних у містах рад.
4. Метою гарантій місцевого самоврядування є:
а) забезпечують реальну здатність державних органів впливати на діяльність органів
місцевого самоврядування;
б) забезпечують реальну здатність територіальних громад безпосередньо або під
відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснювати муніципальну
владу та вирішувати питання місцевого значення;
в) правильні відповіді «а» і «б».
5. Президент України зобов’язаний прийняти рішення про відставку голови місцевої
державної адміністрації, якщо недовіру голові районної, обласної державної адміністрації
висловили:
а) не менш як 2/3 депутатів від загального складу відповідної ради;
б) не менш як 1/3 депутатів від загального складу відповідної ради;
в) 100 % депутатів відповідної ради.
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«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексне контрольне завдання (робота)
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6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»
Варіант 12
Теоретичні питання
1. Поняття та особливості муніципальної влади.
2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління комунальною
власністю.

Тестові завдання

1. Конституція і Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» основним суб’єктом
місцевого самоврядування визначають:
а) представницькі органи місцевого самоврядування;
б) український народ;
в) територіальні громади.
2. Визначення: «форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать
до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування» відповідає поняттю:
а) громадські слухання;
б) місцева ініціатива;
в) місцевий референдум.
3. Чергові вибори депутатів місцевих рад призначаються не пізніше як за:
а) 90 днів до дня виборів;
б) 100 днів до дня виборів;
в) 120 днів до дня виборів.
4. Визначення «кошти, що передаються з Державного бюджету до місцевих бюджетів або з
місцевих бюджетів вищого рівня до бюджетів нижчого рівня у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій
та в інших формах» відповідає поняттю:
а) оподаткування;
б) трансферти;
в) самооподаткування.
5. У чому полягає правова самостійність місцевого самоврядування?
а) територіальні громади та утворені ними органи місцевого самоврядування наділяються
правом на володіння, користування і розпорядження майном, яке перебуває у комунальній
власності, а також власними фінансовими коштами;
б) територіальні громади та його органи не є елементами державного апарату, не належать до
його системи;
в) органи місцевого самоврядування мають власні повноваження, визначені Конституцією або
законом.
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Варіант 13
Теоретичні питання

1. Поняття та ознаки територіальної громади.
2. Поняття та види органів самоорганізації населення.

Тестові завдання

1. У чому полягає громадська (громадівська) теорія місцевого самоврядування?
а) сутність самоврядування у процесі реалізації децентралізованих державно-владних
повноважень недержавними суб’єктами – територіальними громадами і органами місцевого
самоврядування;
б) сутність самоврядування у наданні місцевій спільноті самій реалізовувати свої громадські
інтереси;
в) сутність самоврядування у тому, що влада належить народу.
2. Міським головою може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг віку:
а) 16 років;
б) 18 років;
в) 21 року.
3. Кількісний склад виконавчого комітету місцевої ради визначається:
а) відповідною радою;
б) головою місцевої ради;
в) місцевою державною адміністрацією.
4. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі фінансових нормативів
бюджетної забезпеченості:
а) і мають бути однаковими для територіальних громад одного рівня;
б) і мають бути в сукупності не менше однієї третини державного бюджету;
в) з урахуванням економічного, соціального, природного та екологічного стану відповідних
територій виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, встановленого законом.
5. Який нормативний акт визначає правовий статус депутата сільської, селищної, міської,
районної у місті, районної, обласної ради як представника інтересів територіальної громади,
виборців свого виборчого округу та рівноправного члена місцевої ради?
а) Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
б) Муніципальний кодекс України;
в) Закон України «Про статус депутатів місцевих рад».
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Варіант 14
Теоретичні питання
1. Види територіальних громад.
2. Порядок утворення та легалізації органу самоорганізації населення.

Тестові завдання
1. Функції виконавчих органів обласних та районних рад виконують:
а) виконавчі комітети обласних та районних рад;
б) районні, обласні державні адміністрації;
в) голова районної, обласної ради.
2. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у
місті (у разі її створення) ради є:
а) засідання;
б) сесія;
в) діяльність у комітетах.
3. Максимальний загальний склад місцевої ради не повинен перевищувати:
а) 150 депутатів;
б) 120 депутатів;
в) 200 депутатів.
4. Визначення «право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно
користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і у своїх інтересах майном, що належить їй, як
безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування» відповідає поняттю:
а) право державної власності;
б) право комунальної власності;
в) право публічної власності.
5. Яку кількість підписів має бути зібрано на підтримку пропозиції про відкликання сільського,
селищного, міського голови?
а) не менше 1/3 загальної кількості населення відповідної адміністративно-територіальної
одиниці;
б) більше, ніж кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких
він був обраний сільським, селищним, міським головою;
в) не менше 10 підписів – для відкликання сільського голови; 50 – для відкликання селищного
голови; 200 – для відкликання міського голови.
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Варіант 15
Теоретичні питання
1. Поняття та функції територіальної громади.
2. Правовий статус муніципальних спілок України, їх види.

Тестові завдання
1. У чому полягає організаційна самостійність місцевого самоврядування?
а) територіальні громади та утворені ними органи місцевого самоврядування наділяються
правом на володіння, користування і розпорядження майном, яке перебуває у комунальній
власності, а також власними фінансовими коштами;
б) територіальні громади та його органи не є елементами державного апарату, не належать до
його системи;
в) органи місцевого самоврядування мають власні повноваження, визначені Конституцією або
законом.
2. Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається:
а) шляхом місцевих виборів за мажоритарною системою абсолютної більшості;
б) шляхом місцевих виборів за мажоритарною системою відносної більшості;
в) районною, обласною, районною у місті радою шляхом таємного голосування з числа її
депутатів на строк повноважень ради.
3. Рішення про проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим приймається:
а) Верховною Радою України;
б) Верховною Радою Автономної Республіки Крим;
в) Центральною виборчою комісією.
4. Місцеві бюджети затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, відповідної місцевої ради:
а) до 25 грудня року, що передує плановому;
б) до 20 грудня року, що передує плановому;
в) до 15 грудня року, що передує плановому;
5. Визначення: «створюваний представницьким органом місцевого самоврядування орган, що є
підконтрольним і підзвітним відповідній раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень
органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідному органу виконавчої влади» відповідає
поняттю:
а) виконавчий орган сільських, селищних, міських рад;
б) районна, обласна державні адміністрації;
в) сільський, селищний, міській голова.
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Варіант 16
Теоретичні питання
1. Форми волевиявлення територіальної громади: загальна характеристика.
2. Реєстрація асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування.

Тестові завдання
1. Визначення: «повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого
самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які
передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних
рад» відповідає поняттю:
а) делеговані повноваження;
б) власні повноваження;
в) виключні повноваження.
2. Чергові вибори місцевих рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються:
а) в передостанню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи
відповідного голови;
б) в останню неділю листопада п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного
голови;
в) в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного
голови.
3. Як часто депутат місцевої ради зобов'язаний у виборчому окрузі вести прийом виборців?
а) не рідше одного разу на півріччя;
б) не рідше одного разу на квартал;
в) не рідше одного разу на місяць.
4. Конституція і Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» основним суб’єктом
місцевого самоврядування визначають:
а) представницькі органи місцевого самоврядування;
б) український народ;
в) територіальні громади.
5. Чи підконтрольні органи та посадові особи місцевого самоврядування органам виконавчої
влади?
а) ні, у жодному випадку;
б) так;
в) лише з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Ст. викладач _____________ Козаченко Ю.А.
Завідувач кафедри правознавства ____________проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Муніципальне право»
для студентів підготовки бакалавра напряму підготовки
6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»
Варіант 17
Теоретичні питання
1. Місцевий референдум як форма безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні
питань місцевого значення.
2. Особливості правового регулювання органів місцевого самоврядування Автономної
Республіки Крим.

Тестові завдання
1. Яка функція науки муніципального права полягає в пошуках фундаментальних вирішень
питань, які стоять перед муніципально-правовою наукою, прогнозуванні й пошуках того
прогресивного і цінного, що має велике значення для майбутнього?
а) політична функція;
б) евристично-прогностична функція;
в) комунікативна функція.
2. Визначення: «зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення
питань місцевого значення» відповідає поняттю:
а) громадські слухання;
б) загальні збори;
в) місцевий референдум.
3. Виконавчий комітет може не створюватись, якщо територіальні громади налічують до:
а) 400 жителів
б) 500 жителів;
в) 600 жителів;
4. Визначення «інститут муніципального права, норми якого закріплюють і регулюють
суспільні відносини, пов'язані з формуванням і використанням муніципальної власності, місцевих
бюджетів та інших місцевих фінансів в інтересах територіальної громади» відповідає поняттю:
а) фінансово-економічні основи місцевого самоврядування;
б) фінансово-економічні основи держави;
в) гарантії муніципальної влади.
5. Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається:
а) шляхом місцевих виборів за мажоритарною системою абсолютної більшості;
б) шляхом місцевих виборів за мажоритарною системою відносної більшості;
в) районною, обласною, районною у місті радою шляхом таємного голосування з числа її
депутатів на строк повноважень ради.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Муніципальне право»
для студентів підготовки бакалавра напряму підготовки
6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»
Варіант 18
Теоретичні питання
1. Правове регулювання місцевих виборів.
2. Система органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим.

Тестові завдання
1. Яке поняття є найбільш вузьким порівняно з іншими?
а) галузь муніципального права;
б) наука муніципального права;
в) навчальна дисципліна муніципального права.
2. Ким скликається засідання виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у
місті (у разі її створення) ради?
а) сільським, селищним, міським головою (головою районної у місті ради);
б) заступником сільського, селищного, міського голови ради (заступником голови районної у
місті ради);
в) головою місцевої державної адміністрації.
3. Визначення: «форма участі жителів села, селища, міста у здійсненні місцевого
самоврядування шляхом заслуховування не рідше одного разу на рік громадою звітів депутатів ради
і посадових осіб місцевого самоврядування, під час якого можуть порушуватися різні питання і
вноситися пропозиції з питань місцевого значення» відповідає поняттю:
а) громадські слухання;
б) місцева ініціатива;
в) загальні збори.
4. Яку кількість підписів має бути зібрано на підтримку пропозиції про відкликання сільського,
селищного, міського голови?
а) не менше 1/3 загальної кількості населення відповідної адміністративно-територіальної
одиниці;
б) більше, ніж кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких
він був обраний сільським, селищним, міським головою;
в) не менше 10 підписів – для відкликання сільського голови; 50 – для відкликання селищного
голови; 200 – для відкликання міського голови.
5. Місцеві бюджети затверджуються рішенням:
а) Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради;
б) Кабінету Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації,
виконавчого комітету;
в) Кабінету Міністрів України.
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Кафедра правознавства
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Варіант 19
Теоретичні питання
1. Порядок об’єднання територіальних громад.
2. Поняття і сутність економічної основи місцевого самоврядування.

Тестові завдання
1. Визначення: «влада, яка здійснюється державою та її органами і характеризується
суверенністю, універсальністю та здатністю владно-примусового впливу на поведінку всіх людей
та їх організацій, що забезпечується державно-правовими методами» відповідає поняттю:
а) муніципальна влада;
б) державна влада;
в) публічна влада.
2. Основними територіальними громадами, тобто базового рівня, є:
а) сільські, селищні, міські територіальні громади;
б) територіальні громади районів і областей;
в) добровільно об’єднанні територіальні громади сіл, селищ, міст.
3. Територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об'єдналися в одну
територіальну громаду, шляхом місцевого референдуму можуть прийняти рішення про вихід із цієї
громади за умови:
а) наявності відповідного рішення Кабінету Міністрів України;
б) наявності матеріально-фінансової бази, достатньої для забезпечення здійснення функцій та
повноважень місцевого самоврядування;
в) наявності згоди обласної ради.
4. Місцеві бюджети затверджуються рішенням:
а) Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради;
б) Кабінету Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації,
виконавчого комітету;
в) Кабінету Міністрів України.
5. Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається:
а) шляхом місцевих виборів за мажоритарною системою абсолютної більшості;
б) шляхом місцевих виборів за мажоритарною системою відносної більшості;
в) районною, обласною, районною у місті радою шляхом таємного голосування з числа її
депутатів на строк повноважень ради.
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6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»
Варіант 20
Теоретичні питання

1. Особливості реалізації прав і свобод людини у місцевому самоврядуванні.
2. Муніципальна власність, її суб’єкти, об’єкти, правовий режим.

Тестові завдання
1. Визначення: «місцевий орган державної виконавчої влади, що в межах своїх повноважень
здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці
країни, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною місцевою радою» відповідає
поняттю:
а) голова місцевої ради;
б) місцева державна адміністрація;
в) виконавчий комітет місцевої ради.
2. Як часто скликаються засідання виконавчого комітету сільської, селищної, міської,
районної у місті (у разі її створення) ради?
а) в міру необхідності, але не рідше одного разу на тиждень,
б) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць,
в) в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці.
3. Хто очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради?
а) сільський, селищний, міський голова, районної у місті ради - голова відповідної ради;
б) голова місцевої державної адміністрації;
в) найстарший за віком народний депутат.
4. Європейська хартія місцевого самоврядування була підписана державами-членами Ради
Європи у м. Страсбург 15 жовтня:
а) 1985 року;
б) 1990 року;
в) 1995 року.
5. Вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90
тисяч) голови проводяться:
а) за мажоритарною системою абсолютної більшості;
б) за мажоритарною системою відносної більшості;
в) за пропорційною системою.
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки
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Кафедра правознавства
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6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»
Варіант 21
Теоретичні питання

1. Місцева рада як представницький орган місцевого самоврядування.
2. Поняття та система місцевих фінансів.

Тестові завдання
1. Визначення: «повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого
самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які
передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних
рад» відповідає поняттю:
а) делеговані повноваження;
б) власні повноваження;
в) виключні повноваження.
2. Членами асоціацій органів місцевого самоврядування можуть бути:
а) районні та обласні ради
б) сільські, селищні, міські ради;
в) сільські, селищні, міські, районні у містах, районні та обласні ради.
3. Вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90
тисяч) голови проводяться:
а) за мажоритарною системою абсолютної більшості;
б) за мажоритарною системою відносної більшості;
в) за пропорційною системою.
4. Суб’єктом права комунальної власності є::
а) територіальні громади;
б) держава;
в)виконавчі комітети ради.
5. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим обираються на строк:
а) три роки;
б) чотири роки;
в) п’ять років.
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Варіант 22
Теоретичні питання
1. Правовий статус представницьких органів місцевого самоврядування.
2. Поняття гарантій місцевого самоврядування та їх система.

Тестові завдання

1. Визначення: «орган місцевого самоврядування, який представляє територіальну громаду
села, селища, міста та здійснює від імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого
самоврядування» відповідає поняттю:
а) сільська, селищна, міська ради;
б) районна, обласна державні адміністрації;
в) районна, обласна ради.
2. Факультативними територіальними громадами, тобто асоційованого рівня, є:
а) сільські, селищні, міські територіальні громади;
б) територіальні громади районів і областей;
в) добровільно об’єднанні територіальні громади сіл, селищ, міст.
3. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у
місті (у разі її створення) ради є:
а) засідання;
б) сесія;
в) діяльність у комітетах.
4. Місцеві бюджети складаються:
а) Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою;
б) Кабінетом Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями,
виконавчими комітетами;
в) Кабінетом Міністрів України.
5. У разі дострокового припинення повноважень ради позачергові місцеві вибори
призначаються Верховною Радою України:
а) не пізніше ніж у 30-денний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідної
ради. держава;
б) не пізніше ніж у 60-денний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідної
ради. держава;
в) не пізніше ніж у 90-денний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідної
ради. держава.

Ст. викладач _____________ Козаченко Ю.А.
Завідувач кафедри правознавства ____________проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Муніципальне право»
для студентів підготовки бакалавра напряму підготовки
6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»
Варіант 23
Теоретичні питання
1. Порядок формування представницьких органів місцевого самоврядування.
2. Судовий захист прав та інтересів місцевого самоврядування.

Тестові завдання
1. Визначення: «спосіб впливу норм муніципального права на суспільні відносини, що
виникають у процесі визнання, становлення, організації та здійснення муніципальної влади, а
також реалізації та захисту муніципальних прав особистості» відповідає поняттю:
а) метод правового регулювання;
б) предмет правового регулювання;
в) джерела правового регулювання.
2. Вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90
тисяч) голови проводяться:
а) за мажоритарною системою абсолютної більшості;
б) за мажоритарною системою відносної більшості;
в) за пропорційною системою.
3. Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається:
а) шляхом місцевих виборів за мажоритарною системою абсолютної більшості;
б) шляхом місцевих виборів за мажоритарною системою відносної більшості;
в) районною, обласною, районною у місті радою шляхом таємного голосування з числа її
депутатів на строк повноважень ради.
4. Визначення «норми міжнародного права, які містяться в міжнародних договорах, що
розробляються державами в рамках міжнародних міжурядових організацій» відповідає поняттю:
а) міжнародні стандарти;
б) локальні акти;
в) акти Європейського Союзу.
5. Місцеві бюджети складаються:
а) Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою;
б) Кабінетом Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями,
виконавчими комітетами;
в) Кабінетом Міністрів України.

Ст. викладач _____________ Козаченко Ю.А.
Завідувач кафедри правознавства ____________проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Муніципальне право»
для студентів підготовки бакалавра напряму підготовки
6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»
Варіант 24
Теоретичні питання

1. Особливості політико-правової природи мандата депутата місцевої ради.
2. Поняття, ознаки і види відповідальності у муніципальному праві.

Тестові завдання
1. Визначення: «регламентована Конституцією та законами України сукупність суб'єктів
місцевого самоврядування, що здійснюють основні функції місцевого самоврядування» відповідає
поняттю:
а) система місцевих органів виконавчої влади;
б) система органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;
в) система місцевого самоврядування.
2. Асоціація органів місцевого самоврядування підлягає державній реєстрації:
а) за бажанням;
б) обов'язково підлягає;
в) ні, не підлягає.
3. Як часто скликаються засідання виконавчого комітету сільської, селищної, міської,
районної у місті (у разі її створення) ради?
а) в міру необхідності, але не рідше одного разу на тиждень,
б) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць,
в) в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці.
4. У разі дострокового припинення повноважень ради позачергові місцеві вибори
призначаються Верховною Радою України:
а) не пізніше ніж у 30-денний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідної
ради. держава;
б) не пізніше ніж у 60-денний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідної
ради. держава;
в) не пізніше ніж у 90-денний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідної
ради. держава.
5. Суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад є:
а) суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст;
б) будь-які територіальні громади сіл, селищ, міст;
в) суміжні територіальні громади областей.
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Завідувач кафедри правознавства ____________проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Муніципальне право»
для студентів підготовки бакалавра напряму підготовки
6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»
Варіант 25
Теоретичні питання
1. Поняття форм і методів діяльності представницьких органів місцевого самоврядування.
2. Підстави муніципально-правової відповідальності та муніципально-правові санкції

Тестові завдання
1. Визначення: «гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади
самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України» відповідає
поняттю:
а) територіальна автономія;
б) місцеве самоврядування;
в) державне управління.
2. Як часто скликається сесія ради з питань відведення земельних ділянок та надання
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності?
а) в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал;
б) в міру необхідності, але не рідше одного разу на шість місяців;
в) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
3. Чергові вибори місцевих рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються:
а) в передостанню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи
відповідного голови;
б) в останню неділю листопада п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного
голови;
в) в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного
голови.
4. Питання про відчуження майна, яке належить до комунальної власності відповідної
територіальної громади, вирішується:
а) радою;
б) виконавчим комітетом ради;
в) сільським, селищним, міським головою.
5. Представницьким органом Автономної Республіки Крим є:
а) Верховна Рада Автономної Республіки Крим;
б) Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
в) обласна рада Автономної Республіки Крим.
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Варіант 26
Теоретичні питання
1. Сесія як форма роботи місцевої ради, порядок її призначення та проведення.
2. Порядок та підстави дострокового припинення повноважень органів
самоврядування.

місцевого

Тестові завдання

1. Визначення: «створюваний представницьким органом місцевого самоврядування орган, що є
підконтрольним і підзвітним відповідній раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень
органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідному органу виконавчої влади» відповідає
поняттю:
а) виконавчий орган сільських, селищних, міських рад;
б) районна, обласна державні адміністрації;
в) сільський, селищний, міській голова.
2. Суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад є:
а) суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст;
б) будь-які територіальні громади сіл, селищ, міст;
в) суміжні територіальні громади областей.
3. Ким скликається засідання виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у
місті (у разі її створення) ради?
а) сільським, селищним, міським головою (головою районної у місті ради);
б) заступником сільського, селищного, міського голови ради (заступником голови районної у
місті ради);
в) головою місцевої державної адміністрації.
4. Від імені територіальних громад сіл, селищ, міст управління об'єктами їхньої спільної
власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад, здійснюють:
а) районні та обласні ради;
б) районні та обласні державні адміністрації;
в) виконавчі комітети міських рад.
5. Мінімальний загальний склад місцевої ради повинен становити:
а) 12 депутатів;
б) 15 депутатів;
в) 16 депутатів.
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Варіант 27
Теоретичні питання
1. Особливості нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування.
2. Правова природа міжнародних стандартів місцевого самоврядування.

Тестові завдання

1. Визначення: «посадова особа, яка обирається радою з числа її депутатів у межах строку
повноважень ради таємним голосуванням та головує на її засіданнях» відповідає поняттю:
а) виконавчий орган сільських, селищних, міських рад;
б) голова ради районної, обласної, районної в місті;
в) сільський, селищний, міській голова.
2. Вибори міського (міст, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч)
голови проводяться:
а) за мажоритарною системою абсолютної більшості;
б) за мажоритарною системою відносної більшості;
в) за пропорційною системою.
3. Основними територіальними громадами, тобто базового рівня, є:
а) сільські, селищні, міські територіальні громади;
б) територіальні громади районів і областей;
в) добровільно об’єднанні територіальні громади сіл, селищ, міст.
4. Яку кількість підписів має бути зібрано на підтримку пропозиції про відкликання сільського,
селищного, міського голови?
а) не менше 1/3 загальної кількості населення відповідної адміністративно-територіальної
одиниці;
б) більше, ніж кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких
він був обраний сільським, селищним, міським головою;
в) не менше 10 підписів – для відкликання сільського голови; 50 – для відкликання селищного
голови; 200 – для відкликання міського голови.
5. Питання про відчуження майна, яке належить до комунальної власності відповідної
територіальної громади, вирішується:
а) радою;
б) виконавчим комітетом ради;
в) сільським, селищним, міським головою.
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Варіант 28
Теоретичні питання
1. Форми і методи роботи постійних комісій місцевих рад.
2. Європейська хартія місцевого самоврядування.

Тестові завдання
1. Рада вважається правочинною за умови обрання не менш як:
а) 1/3 депутатів від загального складу ради;
б) 2/3 депутатів від загального складу ради;
в) 1/2 депутатів від загального складу ради.
2. Представницьким органом Автономної Республіки Крим є:
а) Верховна Рада Автономної Республіки Крим;
б) Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
в) обласна рада Автономної Республіки Крим.
3. Визначення: «форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать
до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування» відповідає поняттю:
а) громадські слухання;
б) місцева ініціатива;
в) місцевий референдум.
4. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність:
а) територіальної громади за місцем відкриття спадщини;
б) держави;
в) відповідної обласної ради.
5. Об’єктом міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування України є:
а) суспільні відносини системного характеру, які виникають у результаті реалізації
територіальними громадами та органами місцевого самоврядування своїх повноважень (питання
місцевого значення);
б) виключно питання розвитку місцевої інфраструктури;
в) тільки питання реформування вітчизняного місцевого самоврядування.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Муніципальне право»
для студентів підготовки бакалавра напряму підготовки
6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»
Варіант 29
Теоретичні питання
1. Форми й методи роботи тимчасових контрольних комісій рад.
2. Засади міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування України.

Тестові завдання
1. Представництво осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад
у багатомандатних виборчих округах має становити:
а) не менше 20 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;
б) не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;
в) не менше 50 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку.
2. За мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на
які поділяється територія відповідно села, селища, кількох сіл чи селищ, жителі яких добровільно
об’єдналися в одну громаду, проводяться вибори:
а) депутатів сільських, селищних рад;
б) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
в) депутатів обласних, районних, міських, районних у містах рад.
3. Міським головою може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг віку:
а) 16 років;
б) 18 років;
в) 21 року.
4. Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково
припиненими у разі:
а) досягнення 50-річного віку;
б) припинення його громадянства;
в) притягнення до адміністративної відповідальності.
5. . Метою гарантій місцевого самоврядування є:
а) забезпечують реальну здатність державних органів впливати на діяльність органів
місцевого самоврядування;
б) забезпечують реальну здатність територіальних громад безпосередньо або під
відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснювати муніципальну
владу та вирішувати питання місцевого значення;
в) правильні відповіді «а» і «б».
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
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для студентів підготовки бакалавра напряму підготовки
6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»
Варіант 30
Теоретичні питання
1. Форми і методи роботи депутатів місцевих рад.
2. Форми міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування України.

Тестові завдання
1. Визначення: «професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають
посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною
громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої
влади, наданих законом» відповідає поняттю:
а) публічна служба;
б) державна служба;
в) служба в органах місцевого самоврядування.
2. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі:
а) рішень;
б) постанов;
в) постанов і розпоряджень.
3. Мінімальний загальний склад місцевої ради повинен становити:
а) 12 депутатів;
б) 15 депутатів;
в) 16 депутатів.
4. Який європейський міжнародний акт передбачає заходи для прискорення інтеграції
громадян іноземних держав, які правомірно перебувають і мешкають на території іншої держави,
в життя територіальної общини, наділяє таких осіб правом обирати і бути обраними в місцеві
органи самоврядування?
а) Європейська (рамкова) конвенція про основні принципи транскордонного співробітництва
між територіальними общинами або органами влади;
б) Конвенція про участь іноземців у громадському житті на місцевому рівні;
в) Європейська хартія про участь молоді в муніципальному і регіональному житті.
5. Чи є підзвітними місцеві державні адміністрації відповідним районним, обласним радам?
а) так, у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними, обласними радами, а
також у виконанні рішень рад з цих питань;
б) так, у частині виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку,
районних, обласних бюджетів,
в) правильні відповіді «а» і «б».
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