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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1
ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ЯК ОБ’ЄКТ
МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
1. У відповіді під яким номерами неправильно вказано ознаки поняття
«охоронюваний законом інтерес»:
1. прагнення до користування конкретним матеріальним благом
2. прагнення до користування конкретним нематеріальним благом
3. зумовленість загальним змістом суб'єктивного права
4. відсутність прямого опосередкування у суб'єктивному праві
5. самостійність як об'єкта судового захисту
2. У відповіді під яким номером правильно вказано вид акта, який
уповноважена скасувати сільська, селищна, міська рада:
1. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної
компетенції виконавчих органів ради
2. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до делегованих
повноважень виконавчих органів ради
3. Попереднє нормативно-правове рішення сільської, селищної, міської ради
з питань, віднесених до власної компетенції ради, у разі суперечності
такого рішення закону
4. Розпорядження голови сільської, селищної, міської ради, за умови, якщо
за скасування такого рішення проголосувало не менше двох третин
депутатів від загального складу ради
5. Попереднє індивідуально-правове рішення сільської, селищної, міської
ради з питань, віднесених до власної компетенції ради, у разі суперечності
такого рішення закону
3. У відповіді під яким номером правильно вказано ознаки обмеження
конституційних прав і свобод людини:
1. Не передбачене конституційними нормами звуження обсягу прав і свобод
2. Не передбачена конституційними нормами фіксація меж сутності прав і
свобод
3. Не передбачене конституційними нормами уточнення загальних меж
основоположних прав
4. Не передбачене конституційними нормами розширення змісту прав і
свобод
5. Застосування не передбачених Конституцією України прийомів
юридичної техніки
4. Згідно з Конституцією України, до правомірних цілей обмежень прав
людини не належить необхідність:
1. запобігти злочинові;
2. перепинити адміністративне правопорушення;
3. врятування життя людей та майна;
4. кримінального переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні
злочину;
5. з’ясувати істину під час розгляду цивільної справи;
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5. Згідно з Конституцією України, до правомірних цілей обмежень прав
людини належить необхідність:
1. підтримання авторитету органів виконавчої влади;
2. підтримання авторитету органів законодавчої влади;
3. підтримання неупередженості контрольного-наглядових органів;
4. захисту репутації інших людей;
5. забезпечення інтересів міжнародного співробітництва;
6. Згідно з Конституцією України, до правомірних цілей обмежень прав
людини не належить необхідність:
1. забезпечити інтереси територіальної цілісності;
2. забезпечити інтереси громадського порядку;
3. охорони здоров’я населення;
4. захисту прав і свобод інших людей;
5. запобігання розголошенню публічної інформації;
7. Згідно з Конституцією України, до правомірних цілей обмежень прав
людини не належить необхідність:
1. охорони моральності населення;
2. забезпечення економічного добробуту;
3. охорони культурної спадщини;
4. підтримання авторитету правосуддя
5. захисту ділової репутації юридичних осіб.
8. Згідно з Конституцією України, підприємницька діяльність депутатів,
посадових і службових осіб органів місцевого самоврядування обмежується:
1. Законом
2. Конституцією та законом
3. Законодавством
4. Необхідністю забезпечення економічного добробуту
5. Необхідністю підтримання авторитету органів виконавчої влади
9. До конституційно закріплених принципів обмеження основних прав і
свобод не належать:
1. неприпустимість звуження змісту існуючих прав і свобод при прийнятті
нових законів;
2. неприпустимість звуження обсягу існуючих прав і свобод при внесенні
змін до чинних законів;
3. неприпустимість звуження змісту існуючих прав і свобод при внесенні
змін до актів чинного законодавства;
4. неприпустимість звуження змісту існуючих прав і свобод при внесенні
змін до чинних законів;
5. неприпустимість звуження обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті
нових законів;
10. До конституційно закріплених принципів обмеження основних прав і
свобод не належать:
1. неприпустимість підзаконного обмеження основних прав і свобод;
2. неможливість жодних обмежень конституційних прав і свобод людини і
громадянина;
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3. неможливість обмеження конституційних прав і свобод людини і
громадянина, крім випадків, передбачених Конституцією;
4. неможливість обмеження конституційних прав і свобод людини і
громадянина, крім випадків, передбачених законом;
5. неможливість будь-яких обмежень окремих прав і свобод, прямо
передбачених Конституцією.
11. До змісту поняття "обмеження конституційних прав і свобод людини і
громадянина" в контексті частини першої статті 64 конституції України
входять:
1. не передбачене конституційними нормами звуження обсягу прав і свобод,
2. передбачене конституційними нормами звуження обсягу прав і свобод,
3. передбачене нормами законодавства звуження обсягу прав і свобод,
4. передбачене нормами законодавства звуження змісту прав і свобод,
5. не передбачене конституційними нормами встановлення додаткових
норм, якими нівелюється окреме право чи свобода
12. Скасування конституційних прав і свобод – це:
1. їх офіційна юридична ліквідація
2. їх офіційна фактична ліквідація
3. їх офіційна чи неофіційна фактична ліквідація
4. їх офіційна чи неофіційна юридична ліквідація
5. їх офіційне (юридичне або фактичне) обмеження
13. Звуження змісту та обсягу прав і свобод є:
1. їх юридичною ліквідацією
2. їх обмеженням
3. їх фактичною ліквідацією
4. їх неофіційною ліквідацією
5. їх офіційною ліквідацією
14. Обсяг прав людини – це:
1. їх сутнісна властивість, виражена кількісними показниками
можливостей людини, які відображені відповідними правами, що не є
однорідними і загальними;
2. їх сутнісна властивість, виражена якісними показниками можливостей
людини, які відображені відповідними правами, що не є однорідними і
загальними;
3. їх сутнісна властивість, виражена кількісними показниками
можливостей людини, які відображені відповідними правами та обов’язками,
що не є однорідними і загальними;
4. їх сутнісна властивість, виражена кількісними показниками
можливостей людини, які відображені відповідними правами, що є
однорідними;
5. їх сутнісна властивість, виражена кількісними показниками
можливостей людини, які відображені відповідними правами, що є
загальними;
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15. Згідно з правовою позицією Конституційного Суду України,
загальновизнаним є правило, за яким:
1. при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не
допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод;
2. при внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту
та обсягу існуючих прав і свобод;
3. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.
4. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
5. сутність змісту основного права в жодному разі не може бути порушено
16. Скасуванням або обмеженням цих прав і свобод людини і громадянина
вважається:
1. визнання Законом правових актів, які закріплюють права і свободи
людини і громадянина, такими, що втратили чинність,
2. зупинення Законом дії правових актів стосовно закріплених в них прав і
свобод,
3. прийняття нових правових актів
4. відкладення моменту набрання чинності правовими актами;
5. внесення до правових актів змін і доповнень стосовно закріплених в
них прав і свобод
17. Одним із елементів верховенства права є принцип:
1. Справедливості
2. Колегіальності
3. Пропорційності
4. Процесуальної економії
5. Доцільності
18. Згідно з принципом пропорційності, заходи, передбачені в нормативноправових актах:
1. повинні спрямовуватися на досягнення легітимної мети та мають бути
співмірними з нею
2. повинні спрямовуватися на досягнення певної мети та мають бути
співмірними з нею
3. повинні спрямовуватися на досягнення легітимної мети та мають бути
юридично визначеними
4. повинні бути співмірними з реально понесеними, або такими, що мають
бути понесені витратами
5. повинні бути співмірними з реально понесеними, або такими, що мають
бути понесені витратами на їх впровадження
19. Згідно з правовами позиціями Конституційного Суду України, до
елементів права належать, зокрема:
1. розмірність,
2. рівність,
3. дискреційність
4. ефективність
5. мораль
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20. Згідно з правовими позиціями Конституційного Суду України, право
включає в себе такі соціальні регулятори як:
1.
норми моралі,
2.
традиції,
3.
звичаї,
4.
соціальні регулятори, легітимовані суспільством і зумовлені
історично досягнутим культурним рівнем суспільства;
5.
принципи виконання інтелектуальних операцій
21. Розмірність (пропорційність) обмеження прав кредиторів суб'єктів
господарювання у комунальному секторі економіки на задоволення своїх
вимог у провадженні у справах про банкрутство має визначатися:
1. згідно з конституційно встановленими межами діяльності органів
місцевого самоврядування;
2. відповідно до встановлених принципів справедливості;
3. відповідно до встановленого принципу формальної рівності учасників
цивільних відносин;
4. відповідно до встановлених обмежень дискреційних повноважень
органів публічної влади;
5. відповідно до встановлених принципів рівності перед законом;
22. Для з'ясування розмірності (пропорційності) обмеження права
кредиторів комунальних підприємств на справедливий судовий розгляд слід
враховувати:
1. призначення інституту комунальної власності
2. дійсну
суспільну
необхідність
у
функціонуванні
суб'єктів
господарювання, заснованих на комунальній формі власності
3. співмірність судових витрат сторін
4. співмірність судових витрат із економічним ефектом судового рішення
5. місце інституту комунальної власності в системі національного права
23. Для з'ясування розмірності в обмеженні прав кредиторів комунальних
підприємств слід враховувати:
1. закріплену в установчих документах комунальних підприємств як
неплатоспроможних боржників основну мету їх діяльності;
2. справедливий розподіл судових витрат учасників процесу
3. співмірність судових витрат із економічним ефектом судового рішення
4. відповідність організаційно-правової форми комунальних підприємств
основній меті їх діяльності, закріпленій в їх установчих документах
5. всі перелічені чинники в сукупності
24. У відповіді під яким номером правильно вказано принципи , які
застосовуються для захисту осіб відносно актів адміністративних органів:
1. Презумпції правомірності адміністративних актів
2. Доступ до мотивів
3. Допомога та представництво
4. Виклад інформації
5. Зазначення засобів правового захисту
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25. У відповіді під яким номером правильно вказано принципи , які
застосовуються для захисту осіб відносно актів адміністративних органів:
1. Право бути вислуханим
2. Доступ до конфіденційної інформації
3. Заохочення та стягнення
4. Виклад мотивів
5. Довіра до держави
26. Для захисту осіб відносно актів
застосовуються принципи:
1. Обов’язок бути вислуханим
2. Демократизм
3. Допомога та представництво
4. Представництво і довіреність
5. Зазначення засобів правової допомоги

адміністративних

органів

27. Для захисту осіб відносно актів адміністративних
застосовуються принципи:
1. Презумпція правомірності актів публічної влади
2. Довіра особи до публічної адміністрації
3. Допомога та підтримка
4. Виклад інформації
5. Зазначення засобів правового захисту

органів

28. Для захисту осіб відносно актів адміністративних
застосовуються принципи:
1. Колегіальність
2. Письмова процедура
3. Презумпція правомірності адміністративних актів
4. Доступ до представництва
5. Допомога та представництво

органів

29. У відповіді під яким номером правильно вказано принципи , які
застосовуються для захисту осіб відносно актів адміністративних органів:
1.
Строковість
2.
Єдність потилежностей
3.
Виклад мотивів
4.
Непорушність
5.
Зазначення мотивів правового захисту
30. Які права людини закріплює Резолюція Комітету Міністрів Ради Європи
року для захисту осіб відносно актів адміністративних органів:
1. Право бути вислуханим
2. Право на свободу висловлювань
3. Право на свободу думки
4. Право на особисту недоторканність
5. Право на свободу
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31. У відповіді під яким номером правильно вказано права людини, які
забезпечує Резолюція Комітету Міністрів Ради Європи року для захисту осіб
відносно актів адміністративних органів:
1. Право на свободу висловлювань
2. Право на свободу думки
3. Право на доступ до інформації
4. Право на особисту недоторканність
5. Право на свободу світогляду
32. У відповіді під яким номером правильно вказано права людини, які
забезпечує Резолюція (77) 31 Комітету Міністрів Ради Європи:
1. Право на свободу висловлювань
2. Право на свободу пересування
3. Право бути вислуханим
4. Право на особисту недоторканність
5. Право на ефективний засіб правового захисту
33. У відповіді під яким номером правильно вказано права людини, які
забезпечує Резолюція Комітету Міністрів Ради Європи року для захисту осіб
відносно актів адміністративних органів:
1. Право на юридичну допомогу
2. Право на безоплатну правову допомогу
3. Право на доступ до інформації
4. Право на ефективну правову допомогу
5. Право на справедливий судовий розгляд
34. Які права людини забезпечує Резолюція Комітету Міністрів Ради Європи
року для захисту осіб відносно актів адміністративних органів:
1. Право на соціальну допомогу
2. Право на безоплатну правову допомогу
3. Право на доступ до інформації
4. Право на ефективну правову допомогу
5. Право на індивідуальність
35. До адміністративних актів органів муніципальної влади або їх
посадових осіб не належать:
1. Будь-який індивідуальний захід або рішення, яке було прийняте в ході
здійснення публічної влади і яке безпосередньо впливає на права, обов’язки,
свободи або інтереси фізичних або юридичних осіб;
2. Індивідуальний захід, який було прийнято в ході здійснення публічної
влади і яке характером безпосередньо впливає на обов’язки фізичних осіб;
3. Індивідуальне рішення, яке було прийняте в ході здійснення публічної
влади і яке характером безпосередньо впливає на інтереси юридичних осіб;
4. Нормативний захід або рішення, яке було прийняте в ході здійснення
публічної влади і яке безпосередньо впливає на права, обов’язки, свободи або
інтереси фізичних або юридичних осіб;
5. Індивідуальний захід, який було прийнято в ході здійснення публічної
влади і яке безпосередньо впливає на обов’язки юридичних осіб;
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36. До адміністративних актів органів муніципальної влади або їх
посадових осіб належать:
1. Будь-який індивідуальний захід або рішення, яке було прийняте в ході
здійснення публічної влади і яке опосередковано впливає на права, обов’язки,
свободи або інтереси фізичних або юридичних осіб;
2. Індивідуальний захід, який було прийнято в ході здійснення публічної
влади і яке безпосередньо впливає на обов’язки посадових осіб;
3. Індивідуальне рішення, яке було прийняте в ході здійснення публічної
влади і яке безпосередньо впливає на інтереси фізичних осіб;
4. Нормативний захід або рішення, яке було прийняте в ході здійснення
публічної влади і яке безпосередньо впливає на інтереси територіальної
громади;
5. Індивідуальний захід, який було прийнято в ході здійснення публічної
влади і яке опосередковано впливає на обов’язки юридичних осіб;
37. До адміністративних актів органів муніципальної влади або їх
посадових осіб належать:
1. Правочини
2. Акти органів юридичних осіб
3. Юридичні вчинки
4. Нормативні акти
5. Індивідуальне рішення, яке було прийняте в ході здійснення
муніципальної влади і яке безпосередньо впливає на інтереси юридичних
осіб;
38. Які загальні правомірні обмеження прав осіб, стосовно яких
застосовуються адміністративні процедури, передбачає Резолюція (77)
31 Комітету Міністрів Ради Європи?
1. Вимоги щодо належного та ефективного управління
2. Інтереси третіх сторін
3. Публічні інтереси, про необхідність забезпечення яких заявить суб’єкт
владних повноважень
4. Вимоги щодо управління справами заявника
5. Важливі публічні інтереси
39. Призначення вимоги про «виклад мотивів», що міститься у Резолюції
(77) 31 Комітету Міністрів Ради Європи, полягає у:
1. Надати можливість захисту своїх прав, свобод та законних інтересів
щодо адміністративних актів, які можуть несприятливо впливати на права,
свободи та інтереси особи
2. Забезпечити можливість ознайомлення з будь-якими
адміністративними актами
3. Надати можливість самостійного ознайомлення з мотивами прийняття
нормативних актів
4. Надати право на оскарження підзаконних нормативних актів
5. Забезпечити дію принципу ефективного управління
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40. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи «Щодо здійснення
дискреційних повноважень адміністративними органами» поширює свою дію
на:
1. Господарське судочинство
2. Цивільне судочинство
3. Адміністративне судочинство
4. Процедури ухвалення індивідуальних актів органів державної влади
5. Процедури ухвалення нормативних актів органів місцевого
самоврядування
41. До сфери дії Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи «Щодо
здійснення дискреційних повноважень адміністративними органами»
належать:
1. Процедури прийняття законопроектів, які регулюють адміністративні
відносини
2. Процедури досудового слідства
3. Адміністративне судочинство
4. Процедури ухвалення індивідуальних правових актів органів державної
влади
5. Процедури ухвалення нормативних актів органів місцевого
самоврядування
42. Сфера дії Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи «Щодо
здійснення дискреційних повноважень адміністративними органами»
поширюється на:
1. Процедури прийняття законопроектів, які регулюють адміністративні
відносини
2. Процес розслідування злочинних діянь
3. Процедури ухвалення індивідуальних правових актів посадових осіб
місцевого самоврядування
4. Процедури апеляційного оскарження рішень в адміністративних
справах
5. Процедури ухвалення нормативних актів органів місцевого
самоврядування
43. Як називається повноваження, яке надає адміністративному органу
ступінь свободи під час прийняття рішення, таким чином даючи йому змогу
вибрати з кількох юридично допустимих рішень те, яке є найбільш
прийнятним:
1. Дискреційне
2. Неофіційне
3. Диспропорційне
4. Комерційне
5. Дозвільне
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44. У відповіді під яким номером правильно названо повноваження, яке
надає адміністративному органу ступінь свободи під час прийняття рішення,
таким чином даючи йому змогу вибрати з кількох юридично допустимих
рішень те, яке є найбільш прийнятним:
1. Дискреційне
2. Неофіційне
3. Диспропорційне
4. Колізійне
5. Дозвільно-розпорядче
45. У відповідях під якими номерами правильно названо сутнісні ознаки
дискреційних повноважень адміністративних органів:
1. надають адміністративному органу ступінь свободи під час прийняття
індивідуального правового акта
2. не дозволяють адміністративному органу прийняти явно
несправедливе рішення
3. дають адміністративному органу змогу вибрати з кількох юридично
допустимих рішень те, яке є найбільш прийнятним
4. унеможливлюють прийняття адміністративним органом неефективних
і недоцільних рішень
5. забезпечують формальну визначеність у діях адміністративного органа
під час прийняття рішення
46. Принцип рівності перед законом при здійсненні дискреційних
повноважень адміністративними органами означає:
1. Неприпустимість будь-якої дискримінації
2. Неприпустимість виключно несправедливої дискримінації
3. Неприпустимість відмінностей у ставленні, зумовлених метою та
наслідками адміністративного заходу
4. Неприпустимість відступу від засади формальної рівності
5. Допустимість відмінностей у ставленні, які базуються на справедливих
підставах, враховуючи мету, з якою дискреційне повноваження надано
47. У відповідях під якими номерами правильно названо принципи, які
застосовуються
в
ході
здійснення
адміністративними
органами
дискреційних повноважень:
1. Ступінь контролю
2. Засоби дискреційного повноваження
3. Об’єктивність та неупередженість
4. Об’єктивність та всебічність
5. Повнота та всебічність дискреційного повноваження
48. Які принципи мають застосовуватися в
адміністративними органами дискреційних повноважень:
1. Мета дискреційного повноваження
2. Рівність перед адміністративним судом
3. Пропорційність
4. Розумна ціна
5. Застосування порад

ході

здійснення
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49. У відповідях під якими номерами неправильно названо принципи, які
застосовуються
в
ході
здійснення
адміністративними
органами
дискреційних повноважень:
1. Відступ від вказівок
2. Відкритість вказівок
3. Застосування вказівок
4. Характер контролю
5. Характер вказівок
50. Розв’яжіть рівняння:
(А+В+С-D)  Е =
в якому:
А - граничний строк надання адміністративної муніципальної послуги, у разі
якщо такий строк не визначено законом;
В - кількість видів актів, які можуть прийматись органами та посадовими
особами місцевого самоврядування згідно із Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні»;
С - мінімальна щотижнева кількість годин прийому юридичних осіб, які
звертаються за отриманням адміністративних послуг;
D - граничний строк офіційного оприлюднення регуляторних актів, прийнятих
посадовими особами місцевого самоврядування;
E - мінімальна кількість годин прийому в суботу фізичних осіб, які звертаються
за отриманням адміністративних послуг.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2
ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ОСОБЛИВОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОКРЕМИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І
ГРОМАДЯНИНА

51. У відповіді під яким номерами правильно вказано ім’я фундатора
європейської концепції верховенства права:
А. Ганс Кельзен
Б. Герберт Харт
В. Альберт Дайсі
Г. Уїльям Батлер
Д. Сергій Головатий
52. У відповіді під яким номерами неправильно вказано складові принципу
верховенства права, вказані в Доповіді про верховенство права Європейської
комісія «За демократію через право»:
А. заборона на свавілля
Б. правова визначеність
В. позитивна дискримінація та рівність перед судом
Г. доступ до правосуддя, забезпечуваному незалежними і неупередженими
судами, у тому числі судовий розгляд адміністративних актів
Д. законність, в тому числі прозорий, підзвітний і демократичний процес
прийняття законодавства

53. У відповіді під яким номером правильно вказано органи (посадові
особи), до повноважень яких віднесено вирішення питань знешкодження
побутових відходів:
А. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;
Б. Сільські, селищні, міські ради
В. Голова сільської, селищної, міської ради
Г. Органи самоорганізації населення
Г. Місцеві державні адміністрації

54. У відповіді під яким номером правильно вказано органи (посадові
особи), до повноважень яких віднесено зупинення у випадках, передбачених
законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної
документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоди
навколишньому природному середовищу:
А. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;
Б. Сільські, селищні, міські ради
В. Голова обласної державної адміністрації
Г. Голова районної державної адміністрації
Д. Місцева державна адміністрація
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55. У відповіді під яким номером правильно вказано закон, який
врегульовує процедуру захисту прав та законних інтересів членів
фермерського
господарства
орендарів
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення у разі прийняття сільською радою акта,
який порушує їх права чи та законні інтереси:
А. Цивільний процесуальний кодекс України
Б. Господарський процесуальний кодекс України
В. Кодекс адміністративного судочинства України
Г. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Д. Закон України «Про фермерське господарство»
56. У відповідях під яким номером правильно вказано власні (самоврядні)
повноваження, які належать до відання виконавчих органів сільських,
селищних, міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони
прав, свобод і законних інтересів громадян:
1. внесення на розгляд міського голови пропозицій щодо створення
відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого
самоврядування;
2. вирішення питань про чисельність працівників міліції, що утримується
за рахунок коштів місцевого самоврядування
3. матеріально-технічного забезпечення діяльності працівників міліції, що
утримується за рахунок державних коштів;
4. створення необхідних житлово-побутових умов для працівників міліції,
що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування;
5. внесення на розгляд виконавчого комітету сільської, селищної, міської
ради пропозицій щодо створення відповідно до закону міліції, що утримується
за рахунок коштів місцевого самоврядування;
57. У відповідях під яким номером неправильно вказано власні
(самоврядні) повноваження, які належать до відання виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян:
1. сприяння діяльності органів юстиції,
2. сприяння діяльності третейського суду,
3. сприяння діяльності органів Державної кримінально-виконавчої
служби України;
4. сприяння діяльності органів державної податкової адміністрації
5. сприяння
діяльності
органів
прокуратури
58. У відповідях під якими номерами правильно вказано види органів,
сприяння яким належить до відання виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав,
свобод і законних інтересів громадян:
1. органи зовнішніх справ;
2. органи юридичних осіб приватного права;
3. органи юридичних осіб публічного права;
4. органи Державної кримінально-виконавчої служби України;
5. органи законодавчої влади.
59. У відповідях під яким номером правильно вказано власні (самоврядні)
повноваження, які належать до відання виконавчих органів сільських,
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селищних, міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони
прав, свобод і законних інтересів громадян:
1. звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої
влади, які обмежують права територіальної громади
2. звернення до суду про визнання незаконними актів підприємств, які
обмежують права територіальної громади,
3. звернення до суду про визнання незаконними актів установ, які
обмежують права територіальної громади,
4. звернення до суду про визнання незаконними актів організацій, які
обмежують права територіальної громади,
5. звернення до суду про визнання незаконними актів підприємств, які
обмежують права територіальної громади.
60. У відповідях під яким номером правильно вказано органи та посадові
особи місцевого самоврядування, які мають право звертатися до суду щодо
визнання незаконними актів органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій, які обмежують права територіальної громади:
1. Виконавчий орган сільської ради,
2.
Селищний голова,
3.
Міський голова
4.
тимчасова президія ради,
5.
Голова обласної ради
6.
61. У відповідях під яким номером правильно вказано органи та посадові
особи місцевого самоврядування, які мають право звертатися до суду щодо
визнання незаконними актів органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій, які обмежують права територіальної громади:
1. постійна комісія міської ради
2.
Голова районної у місті ради
3. тимчасова комісія ради
4. контрольна комісія ради
5.
Депутати обласної ради
62. У відповідях під якими номерами правильно вказано органи, до якого
мають право звертатися органи та посадові особи місцевого самоврядування
щодо визнання незаконними актів органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій, які обмежують права територіальної громади:
1. прокуратура
2. суд
3. товариський суд
4. третейський суд
5. контрольна комісія ради
63. У відповідях під якими номерами правильно наведено визначення
поняття місцевого самоврядування в Україні:
1) гарантоване державою право районних та обласних рад самостійно або під
відповідальність їх органів та посадових осіб вирішувати питання місцевого значення в
межах Конституції України і законів України;
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2) право органів самоорганізації населення вирішувати питання місцевого
значення;
3) реальна здатність місцевих рад самостійно або під відповідальність їх органів та
посадових осіб вирішувати питання органів виконавчої влади на відповідній території;
4) гарантована Конституцією України загальна можливість територіальної
громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб здійснювати
місцеве самоврядування;
5) 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.
64. У відповідях під якими номерами правильно вказано, яке поняття
розкриває наведене визначення: «гарантоване державою право та реальна
здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів або
посадових осіб вирішувати питання місцевого значення»:
1) місцеве самоврядування в Україні;
2) право комунальної власності;
3) місцевий референдум;
4) загальні збори громадян;
5) громадські слухання.
65. У відповідях під якими номерами правильно вказано основні принципи, на
яких здійснюється місцеве самоврядування в Україні:
1) народовладдя, колегіальності, виборності, законності, державної підтримки та
гарантії місцевого самоврядування, судового захисту прав місцевого самоврядування;
2) економічні, соціально-політичні та ідеологічні;
3) гуманізму, демократизму та справедливості;
4) свободи та збалансованості публічних і приватних інтересів;
5) гласності, поєднання місцевих і державних інтересів, правової організаційної та
матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законом;
підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та
посадових осіб.
66. У відповідях під якими номерами правильно вказано органи, які можуть
утворюватися у містах з районним поділом за рішенням територіальної громади
або міської ради:
1) міські ради;
2) районні в місті ради;
3) обласні ради;
4) державні адміністрації;
5) територіальні ради.
67. У відповідях під якими номерами правильно вказано підставу для
добровільного об'єднання територіальних громад сусідніх сіл:
1)
рішення
місцевих
референдумів
відповідних
територіальних
громад селищ;
2)
рішення
місцевих
референдумів
відповідних
територіальних
громад сіл;
3) спільне рішення сільських голів громад сусідніх сіл;
4) рішенням всеукраїнського референдуму;
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5) рішення сільської ради.
68. У відповідях під якими номерами правильно вказано підставу для виходу
зі складу сільської громади:
1) за рішенням місцевих референдумів відповідних територіальних
громад селищ;
2) за рішенням місцевих референдумів відповідних територіальних
громад сіл;
3) за рішенням референдуму відповідної територіальної громади;
4) за рішенням місцевих референдумів відповідних сіл, селищ, міст;
5) за рішенням відповідної територіальної громади.
69. У відповідях під якими номерами правильно вказані питання, які не
можуть бути винесені на місцевий референдум:
1) питання, віднесені законом до відання органів державної влади;
2) питання, віднесені законом до відання виконавчих органів місцевого
самоврядування;
3) питання, віднесені законом до відання представницьких органів територіальних
громад;
4) питання віднесені законом до виключної компетенції сільських, селищних,
міських рад;
5) питання, віднесені законом до відання обласних та районних рад.
70. У відповідях під якими номерами правильно вказано органи, які входять
до системи місцевого самоврядування:
1) голова місцевої державної адміністрації;
2) обласні та районні державні адміністрації;
3) органи законодавчої влади;
4) територіальна громада, сільська , селищна, міська рада; сільський, селищний,
міський голова;
5) виконавчі органи сільських, селищних, міських територіальних громад сіл,
селищ, міст; самоорганізації населення;
71. У відповідях під якими номерами правильно вказано способи (форми)
здійснення місцевого самоврядування:
1) територіальними громадами сіл, селищ, міст безпосередньо ;
2) виключно через районні та обласні ради;
3) через юридичних осіб приватного та публічного права;
4) через сільські,селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні
та обласні ради;
5) через органи судової влади.
72. У відповідях під якими номерами неправильно вказано предмет місцевого
референдуму:
1) будь-яке питання, віднесене Конституцією України до відання
органів місцевого самоврядування;
2) будь-яке питання, віднесене Конституцією України до відання органів
державної влади;
3) будь-яке питання, віднесене Конституцією України, Законом України „Про
місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами до відання місцевого
самоврядування.
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4) будь-яке питання, віднесене Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні» до відання органів внутрішніх справ;
5) будь-яке питання місцевого значення.
73. У відповідях під якими номерами правильно вказано форму
безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення за місцем
проживання:
1) загальні збори громадян;
2) місцеві ініціативи;
3) місцевий референдум;
4) громадські слухання;
5) місцеві збори громадян.
74. У відповідях під якими номерами правильно вказано на характер та сферу
юридичної обов’язковості рішення, які приймаються місцевим референдумом:
1) обов’язкові до виконання на відповідній території;
2) мають рекомендаційний характер;
3) не обов’язкові до виконання;
4) обов'язкові до виконання на всій території України;
5) обов'язкові до виконання лише на території сіл, селищ та міст.
75. У відповідях під якими номерами правильно вказано нормативноправовий акт, яким визначається порядок призначення та проведення місцевого
референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом:
1) Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні»;
2) статутом територіальної громади;
3) Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», а також статутами територіальних громад.
4) Законом про референдуми;
5) Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
76. У відповідях під якими номерами правильно вказано, яким чином
визначається порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради:
1) Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2) Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статутом
територіальної громади;
3) представницьким органом місцевого самоврядування або статутом
територіальної громади;
4) представницьким органом місцевого самоврядування або статутом
територіальної громади з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної
регулятивної політики у сфері господарської діяльності»;
5) Законом України « Про засади державної регулятивної політики у сфері
господарської діяльності»;
77. У відповідях під якими номерами неправильно вказано, на якій основі
будуються відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами,
установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності
відповідних територіальних громад:
1) на договірній основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень,
наданих органам місцевого самоврядування законом;
18

2) на засадах їх підпорядкованості та підзвітності органам місцевого
самоврядування;
3) на засадах безпосередньої підконтрольності з усіх питань;
4) на засадах їх підконтрольності органам місцевого самоврядування;
5) на податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень,
наданих органам місцевого самоврядування законом.
78. У відповідях під якими номерами правильно вказано, на якій основі
будуються відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами,
установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності
відповідних територіальних громад:
1) на податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень,
наданих органам місцевого самоврядування законом.;
2) на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам
місцевого самоврядування;
3) на засадах безпосередньої підконтрольності з усіх питань;
4) на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам
державної влади;
5) на договірній основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень,
наданих органам місцевого самоврядування законом.
79. У відповідях під якими номерами правильно вказано порядок, в якому
може бути обнародуване рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її
розгляд шляхом місцевої ініціативи:
1) в порядку, встановленому органом місцевого самоврядування;
2) в порядку, встановленому обласною або районною радою;
3) в порядку, встановленому органом самоорганізації населення;
4) в порядку, встановленому територіальною громадою;
5) в порядку, встановленому представницьким органом місцевого самоврядування
або статутом територіальної громади.
80. У відповідях під якими номерами правильно вказано на форму реалізації
права територіальної громади на проводедення зустрічей з депутатами
відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування:
1) місцеві ініціативи;
2) громадські слухання;
3) місцевий референдум;
4) загальні збори громадян;
5) збори громадян.
81. У відповідях під якими номерами правильно вказано періодичність
проведення громадських слухань:
1) два рази на рік;
2) не рідше одного разу на рік;
3) не більше одного разу на рік;
4) три рази на рік;
5) один раз на півроку.
82. У відповідях під якими номерами правильно вказано, яким актом
визначається порядок організації громадських слухань:
1) статутом територіальної громади;
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2) статутом районної чи обласної ради;
3) представницьким органом місцевого самоврядування;
4) рішенням місцевого референдуму;
5) статутами органів самоорганізації населення.
83. У відповідях під якими номерами правильно вказано права членів
територіальної громади під час проведення громадських слухань:
1) право зустрічатися з громадянами, а також заслуховувати їх, порушувати
питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення;
2) право зустрічатися з депутатами та посадовими особами місцевого
самоврядування, де члени територіальної громади можуть заслуховувати їх,
порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань загальнодержавного
значення.
3) право на свободу думки;
4)
право
зустрічатися
з
депутатами
відповідної
ради
та
посадовими
особами
місцевого
самоврядування,
під
час
яких
члени
територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання
та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать
до відання місцевого самоврядування;
5) вносити пропозиції щодо питань місцевого та державного значення, які
належать до відання територіальної громади.
84. У відповідях під якими номерами правильно вказано, яким актом
визначаються правовий статус, порядок організації та діяльності органів
самоорганізації населення за місцем проживання:
1) статутом територіальної громади;
2) Конституцією України;
3) законом;
4) регламентом ради;
5) статутами органів самоорганізації населення.
85. У відповідях під якими номерами правильно вказано суб’єкта-елемент
системи місцевого самоврядування, за належністю до якого громадяни України
реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні:
1) районні або обласні ради;
2) територіальні громади;
3) державні органи влади;
4) органи законодавчої влади;
5) органи зовнішніх справ.
86. У відповідях під якими номерами правильно вказано первинного суб'єкта
місцевого самоврядування як основного носія його функцій і повноважень:
1) виконавчі відділи, комітети та управління місцевих рад;
2) районна або обласна рада;
3) сільські, селищні або міські ради;
4) територіальна громада;
5) сільські, селищні або міські голови.
87. У відповідях під якими номерами правильно вказано форму вирішення
територіальною громадою питань місцевого значення:
1) місцевий референдум;
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2) міський референдум;
3) загальні збори громадян;
4) місцеві збори громадян.
5) громадські слухання.
88. У відповідях під якими номерами правильно вказано органи, які
дозволяють створювати за ініціативою жителів сільські, селищні, міські, районні
в місті ради і можуть наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів та
майна:
1) територіальні громади;
2) обласні ради;
3) будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення;
4) виконавчі комітети, відділи, управління та інші виконавчі органи;
5) районні ради.
89. У відповідях під якими номерами правильно вказано форми
добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування для більш
ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів
територіальних громад:
1) асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання;
2) міжнародні асоціації, інші добровільні об'єднання органів місцевого
самоврядування
3) місцеві самоврядні асоціації та їх добровільні об'єднання;
4) корпорації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання;
5) асоціації громадських об'єднань на місцевому рівні.
90. У відповідях під якими номерами правильно навдено положення щодо
передання повноважень органів місцевого самоврядування можуть асоціаціям та
іншим добровільним об'єднанням органів місцевого самоврядування:
1) можуть передаватися владні повноваження органів місцевого самоврядування
щодо утворення та ліквідації виконавчих органів рад;
2) можуть передаватися владні повноваження органів місцевого самоврядування
щодо заслуховування звітів комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових
осіб;
3) можуть передаватися владні повноваження органів місцевого самоврядування
щодо заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді;
4) можуть передаватися владні повноваження органів місцевого самоврядування
щодо визначення відповідно до закону кількісного складу ради;
5)асоціаціям та іншим добровільним об'єднанням органів місцевого
самоврядування не можуть передаватися владні повноваження органів місцевого
самоврядування.
91. У відповідях під якими номерами правильно вказано ініціативи, з якими
можуть виступати органи місцевого самоврядування у відносинах у
підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній
власності:
1) щодо внесення змін до статутів територіальних громад;
2) щодо підвищення ефективності функціонування підприємств, установ та
організацій;
3) щодо проведення зустрічей з виборцями на підприємствах, установах та
організаціях;
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4) щодо покращення умов праці на підприємствах, установах та організаціях;
5) щодо перевірок на підприємствах, установах та організаціях
92. У відповідях під якими номерами правильно вказано, на якій основі
будуються відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами,
установами, організаціями, що не перебувають у комунальній власності
відповідних територіальних громад:
1) на договірній і податковій основах та на засадах підконтрольності у межах
повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом;
2) на засадах підпорядкованості з усіх питань;
3) на засадах безпосередньої підпорядкованості з окремих питань, визначених
законом;
4) на засадах їх підпорядкованості та підзвітності органам державної влади;
5) на засадах підконтрольності та підзвітності з усіх питань;
93. У відповідях під якими номерами правильно вказано мету, з якою
представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції України
може прийняти статут територіальної громади села, селища, міста:
1) з метою врахування соціально-економічних, культурно-історичних та інших
особливостей здійснення місцевого самоврядування;
2) з метою врахування культурних, соціально-політичних та інших особливостей
здійснення місцевого самоврядування;
3) з метою врахування історичних, національно-культурних, соціальноекономічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування
4) з метою врахування історичних та національно-культурних особливостей
здійснення місцевого самоврядування;
5) з метою врахування економічних та інших особливостей здійснення місцевого
самоврядування.
94. У відповідях під якими номерами правильно вказано випадки, у яких може
бути застосовано обмеження прав територіальних громад на місцеве
самоврядування:
1) лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану;
2) під час проведення мітингів та демонстрацій;
3) у період підготовки та проведення виборів;
4) лише в умовах воєнного стану;
5) лише в умовах економічної та політичної кризи.
95. У відповідях під якими номерами правильно вказано форми вирішення
питання про прийняття рішення про проведення місцевого референдуму:
1) виключно на позачергових засіданнях обласної та районної ради;
2) виключно на планових засіданнях територіальних громад;
3) виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної та міської ради;
4) виключно на пленарних засіданнях обласної та районної ради;
5) на позачергових засіданнях сільської, селищної та міської ради.
96. У відповідях під якими номерами правильно вказано питання, які
вирішуються на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської рад:
1) затвердження регламенту ради;
2) затвердження робочого плану ради;
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3) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх
складу, обрання голів комісій;
4) утворення і ліквідація постійних відділів та департаментів ради;
5) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності,
затвердження персонального складу.
97. У відповідях під якими номерами правильно вказано власні (самоврядні)
повноваження, які належать до відання виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування
та обліку:
1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ,
міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження
ради, організація їх виконання;
2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної
території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
3)
розгляд
і
узгодження
планів
підприємств,
установ
та
організацій, відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати
негативні соціальні, економічні та інші наслідки;
4) управління в межах, визначених радою, майном, що належить
до власності відповідних територіальних громад;
5) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів
виконавчої
влади
через
центри
надання
адміністративних
послуг.
98. У відповідях під якими номерами неправильно вказано власні
(самоврядні) повноваження, які належать до відання виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад щодо у сфері соціально-економічного і
культурного розвитку, планування та обліку:
1) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної
території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
2)
розгляд
і
узгодження
планів
підприємств,
установ
та
організацій відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати
негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки;
3) управління в межах, визначених радою, майном, що належить
до власності відповідних територіальних громад;
4)
організаційне
забезпечення
надання
адміністративних
послуг
органів
виконавчої
влади
через
центри
надання
адміністративних
послуг;
5) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно
від форм власності до участі в комплексном соціально-економічному розвитку сіл,
селищ, міст, координація цієї роботи на відповідній території.
99. У відповідях під якими номерами неправильно вказано власні
(самоврядні) повноваження, які належать до відання виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад щодо управління комунальною власністю:
1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення
сфер
господарської
діяльності
та
переліку
об'єктів,
які
можуть
надаватися у концесію, подання раді письмових звітів про хід та
результати відчуження комунального майна;
2) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;
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3) управління в межах, визначених радою, майном, що належить
до комунальної власності відповідних територіальних громад;
4)
підготовка
і
внесення
на
розгляд
ради
пропозицій
щодо
порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих
програм
приватизації
та
переліку
об'єктів
комунальної
власності,
які не підлягають приватизації;
5) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.
100. У відповідях під якими номерами неправильно вказано власні
(самоврядні) повноваження, які належать до відання виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад щодо житлово-комунального господарства,
побутового,
торговельного
обслуговування,
громадського
харчування,
транспорту і зв'язку:
1) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення
житлових умов;
2) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження
побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;
3) сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які мають
потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі
пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла;
4) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав
споживачів;
5) надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту,
безоплатного житла або за доступну для них плату;
101. У відповідях під якими номерами правильно вказано власні (самоврядні)
повноваження, які належать до відання виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад щодо управління комунальною власності:
1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення
сфер
господарської
діяльності
та
переліку
об'єктів,
які
можуть
надаватися у концесію, подання раді письмових звітів про хід та
результати відчуження комунального майна;
2) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;
3) управління в межах, визначених радою, майном, що належить
до комунальної власності відповідних територіальних громад;
4)
підготовка
і
внесення
на
розгляд
ради
пропозицій
щодо
порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих
програм
приватизації
та
переліку
об'єктів
комунальної
власності,
які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм;
5) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.
102. У відповідях під якими номерами правильно вказано власні (самоврядні)
повноваження, які належать до відання виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад у сфері освіти, охорони здоров'я, культури і спорту:
1) забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти;
створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей,
трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів;
2) організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;
3) подання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні;
4) забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і
додому школярів;
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5) вирішення питань про надання професійним творчим працівникам на пільгових
умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для
їх творчої діяльності;
103. У відповідях під якими номерами правильно вказано органи, яким
належать власні (самоврядні) повноваження, до яких входить управління
закладами освіти, охорони здоров'я, культури, оздоровчими закладами, які
належать територіальним громадам або передані їм:
1) виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;
2) органи виконавчої влади;
3) органи законодавчої влади;
4) державні адміністрації;
5) органи самоорганізації населення.
104. У відповідях під якими номерами неправильно вказано делеговані
повноваження, які належать до відання виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад у сфері освіти, охорони здоров'я культури і спорту:
1) подання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні;
2) забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і медичного
обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх
форм власності, фізичної культури і спорту, визначення потреби та формування
замовлень на кадри для цих закладів;
3) забезпечення у межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти
та медичного обслуговування на відповідній території,
4) організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти,
культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать територіальним
громадам або передані їм;
5) забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення
лікарськими засобами та виробами медичного
призначення;
105. У відповідях під якими номерами неправильно вказано делеговані
повноваження, які належать до відання виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад у сфері освіти, охорони здоров'я культури і спорту:
1) забезпечення можливості навчання в школах державною та рідною
мовою,вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або
через національно-культурні товариства;
2) організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти,
культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать територіальним
громадам або передані їм;
3) забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення
лікарськими засобами та виробами медичного
призначення;
4) створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем
проживання населення та в місцях масового відпочинку;
5) створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків
традиційної народної творчості, національно-культурних
традицій населення, художніх промислів і ремесел;
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106. У відповідях під якими номерами правильно вказано власні (самоврядні)
повноваження, які належать до відання виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища:
1) погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання
природних ресурсів загальнодержавного значення;
2) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;
3) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки
земельного податку, розмірів плати за
користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під
забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних
громад;
4) визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих,
побутових та інших відходів відповідно до
законодавства;
5) визначення в установленному порядку розмірів відшкодувань підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та
інші екологічні збитки.
107. У відповідях під якими номерами неправильно вказано делеговані
повноваження, які належать до відання виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища:
1) справляння плати за землю;
2) реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація права користування
землею і договорів на оренду землі; видача документів, що посвідчують право
власності і право користування
землею;
3) погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання
природних ресурсів загальнодержавного значення;
4) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;
5) підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони
довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони
довкілля;
108. У відповідях під якими номерами неправильно вказано власні
(самоврядні) повноваження, які належать до відання виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад у сфері соціального захисту населення:
1) державна реєстрація місцевих благодійних організацій і фондів, інших
неприбуткових організацій;
2) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинківінтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і
відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування;
3) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових
до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення;
4) вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги,
пов'язаних з охороною материнства і дитинства;
5) вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і
піклування;
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109. У відповідях під якими номерами правильно вказано делеговані
повноваження, які належать до відання виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад у сфері соціального захисту населення:
1) подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які
постраждали від стихійного лиха;
2) вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках,
передбачених законодавством;
3) організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб,
зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від
занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної
власності
4) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинківінтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і
відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування;
5) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів
ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці,
а також інших категорій малозабезпечених громадян;
110. У відповідях під якими номерами правильно вказано органи, яким
належать повноваженння за здійсненням контролю за додержаннм юридичними і
фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими
відходами:
1) державна виконавча служба;
2) органи внутрішніх справ;
3) обласні та районні ради;
4) територіальні громади;
5) виконавчі органи сільських, селищних та міських рад.
111. У відповідях під якими номерами правильно вказано власні (самоврядні)
повноваження, які належать до відання виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян :
1)
реєстрація
у
встановленому
порядку
місцевих
об'єднань
громадян,
органів
територіальної
самоорганізації
населення,
які
створюються і діють відповідно до законодавства;
2) внесення подань до відповідних органів про притягнення до
відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад і
їх виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;
3)
забезпечення
вимог
законодавства
щодо
розгляду
звернень
громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та
організаціях незалежно від форм власності;
4) вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів,
маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів;
5) здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського
порядку.
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112. У відповіді під яким номером правильно вказано строк з моменту
прийняття рішення селищної ради, протягом якого це рішення може бути
зупинено головою ради:
А. 3 дні
Б. 1 місяць
В. 5 днів
Г. 10 днів
Д. 7 днів
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