1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

П.Ф. Гураль, І.Д. Софінська

Тестові завдання із курсу

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

для студентів 5 курсу (спеціалістів)

ЛЬВІВ – 2012

2

Гураль П.Ф., Софінська І.Д.
Організація та діяльність органів місцевого самоврядування в Україні: Тестові завдання для
студентів 5 курсу (спеціалістів) юридичного факультету. – Львів: Юридичний
факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2012. – 11 с.

Схвалено кафедрою конституційного права юридичного факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка.
Протокол № 1 від 28 серпня 2012 р.

Авторські права застережені

3

Змістовий модуль 1.
Концептуальні питання основних систем, засад, стандартів,
економічної бази місцевого самоврядування
Встановіть відповідність у вигляді комбінацій цифр і букв:
1. Держава і система (модель) місцевого самоврядування в ній
1) Англосаксонська
А) Мексика
2) Змішана
Б) Австралія
3) Радянська
В) Франція
4) Континентальна
Г) Китай
5) Іберійська
Д) Німеччина
1.-_; 2.-_; 3.-_; 4.-_; 5.-_.
2. Держава і система (модель) місцевого самоврядування в ній
1) Англосаксонська
А) Куба
2) Змішана
Б) Іспанія
3) Радянська
В) США
4) Континентальна
Г) Швейцарія
5) Іберійська
Д) Австрія
1.-_; 2.-_; 3.-_; 4.-_; 5.-_.
3. Держава і система (модель) місцевого самоврядування в ній
1) Англосаксонська
А) Німеччина
2) Змішана
Б) Канада
3) Радянська
В) Аргентина
4) Континентальна
Г) Пн. Корея
5) Іберійська
Д) Італія
1.-_; 2.-_; 3.-_; 4.-_; 5.-_.
4. Держава і система (модель) місцевого самоврядування в ній
1) Англосаксонська
А) Іспанія
2) Змішана
Б) Об’єднане Королівство
3) Радянська
В) Австрія
4) Континентальна
Г) Бельгія
5) Іберійська
Д) Китай
1.-_; 2.-_; 3.-_; 4.-_; 5.-_.
Оберіть номер правильної відповіді:
5. Голова Київської міської державної адміністрації призначається на посаду
1. Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України
2. Прем’єр-міністром України за поданням Кабінета міністрів України
3. Президентом України за поданням Кабінета міністрів України
4. Міським головою Києва за рішенням місцевого референдуму
6. Міський голова обирається
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1.
2.
3.
4.

міською радою з числа її депутатів на строк повноважень ради
міською радою з числа її депутатів строком на чотири роки
територіальною громадою міста строком на чотири роки
територіальною громадою міста строком на п’ять років

7.
1.
2.
3.
4.

Сільський голова обирається
сільською радою з числа її депутатів строком на чотири роки
територіальною громадою села строком на п’ять років
сільською радою з числа її депутатів на строк повноважень ради
територіальною громадою села строком на чотири роки

8.
1.
2.
3.
4.

Селищний голова обирається
територіальною громадою селища строком на чотири роки
територіальною громадою селища строком на п’ять років
селищною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради
селищною радою з числа її депутатів строком на чотири роки

9.
1.
2.
3.
4.

Голова районної ради обирається
територіальною громадою району строком на чотири роки
територіальною громадою району строком на п’ять років
районною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради
районною радою з числа її депутатів строком на чотири роки

10. Голова обласної ради обирається
1. територіальною громадою району строком на чотири роки
2. обласною радою з числа її депутатів строком на чотири роки
3. територіальною громадою району строком на п’ять років
4. обласною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради
11. Місцеве самоврядування – це ...
1. гарантоване державою право та реальна здатність місцевої державної
адміністрації самостійно вирішувати питання загальнодержавного значення
2. гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади
самостійно вирішувати питання місцевого значення
3. гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади
самостійно вирішувати питання вседержавного значення
4. гарантоване державою право та реальна здатність місцевої державної
адміністрації самостійно вирішувати питання місцевого значення
12. Місцеве самоврядування – це ...
1. гарантоване державою право та реальна здатність місцевої державної
адміністрації самостійно вирішувати питання загальнодержавного значення
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2. гарантоване державою право та обов’язок територіальної громади самостійно
вирішувати питання вседержавного значення
3. гарантоване державою право та обов’язок місцевої ради самостійно вирішувати
питання місцевого значення
4. гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади
самостійно вирішувати питання місцевого значення
13. Право комунальної власності – це ...
1. право територіальної громади доцільно, економно, ефективно володіти і
розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй
2. право територіальної громади доцільно, економно, ефективно користуватися і
розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй
3. право територіальної громади володіти і доцільно, економно, ефективно
користуватися майном, що належить їй
4. право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно
користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що
належить їй

14. Право комунальної власності – це ...
1. право територіальної громади володіти і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх
інтересах майном, що належить їй
2. право територіальної громади доцільно, економно, ефективно користуватися і
розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй
3. право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно
користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що
належить їй
4. право територіальної громади володіти і доцільно, економно, ефективно
користуватися майном, що належить їй
15. Спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст представляють
1. сільські, селищні та міські виконавчі комітети
2. районні та обласні ради
3. районні та обласні державні адміністрації
4. сільські, селищні та міські ради
16. Громадяни України реалізують своє право
самоврядуванні за належністю до відповідних
1. політичних партій
2. територіальних громад
3. церковних громад
4. населених пунктів

на

участь

у

місцевому

17. Громадяни України реалізують своє право
самоврядуванні за належністю до відповідних

на

участь

у

місцевому
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1.
2.
3.
4.

виборчих об’єднань
політичних партій
територіальних громад
громадських організацій

18. Чинне законодавство України передбачає обмеження прав територіальних
громад на місцеве самоврядування в умовах
1. святкування Дня незалежності
2. епідемій та епізоотій
3. дострокових виборів Президента України
4. воєнного чи надзвичайного стану
19. Чинне законодавство України передбачає обмеження прав територіальних
громад на місцеве самоврядування в умовах
1. епідемій та епізоотій
2. воєнного чи надзвичайного стану
3. проведення чемпіонату Європи з футболу
4. повторних виборів Верховної ради України

20. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
первинним суб'єктом місцевого самоврядування є
1. територіальна громада міста
2. територіальна громада району
3. територіальна громада області
4. адміністративний пункт

21. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
первинним суб'єктом місцевого самоврядування є
1. адміністративний пункт
2. територіальна громада району
3. територіальна громада області
4. територіальна громада села чи селища

22. Сесія ради вважається повноважною, коли
1. якщо в її пленарному засіданні бере участь більше як дві третини депутатів від
загального складу ради
2. якщо в її пленарному засіданні бере участь більше як одна третина депутатів від
загального складу ради
3. якщо в її пленарному засіданні бере участь більше як половина депутатів від
загального складу ради
4. якщо в її пленарному засіданні бере участь не менше як одна третина депутатів
від загального складу ради
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23. Районні ради можуть делегувати свої повноваження щодо затвердження
маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно
від форм власності
1. міським радам
2. обласним радам
3. обласним державним адміністраціям
4. районним державним адміністраціям
24. Постійні комісії ради – це
1. органи ради, які призначаються головою ради з числа її депутатів, на строк її
повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які
належать до її відання
2. органи ради, які обираються з числа її депутатів, на строк повноважень
Верховної Ради України для вивчення, попереднього розгляду і підготовки
питань, які належать до її відання
3. органи ради, які призначаються секретарем ради з числа її депутатів, на строк
повноважень Президента України для вивчення, попереднього розгляду і
підготовки питань, які належать до її відання
4. органи ради, які обираються з числа її депутатів, на строк її повноважень для
вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання
25. Добровільне об'єднання територіальних громад сусідніх сіл відбувається за
рішенням
1. місцевих референдумів
2. міського голови
3. рішенням КМУ
4. сільських рад

26. Добровільне об'єднання територіальних громад сусідніх сіл відбувається за
рішенням
1. Президента України
2. сільського голови
3. місцевих референдумів
4. сільських рад
27. Порядок формування та організації діяльності місцевих рад визначається
1. Конституцією України
2. рішеннями місцевих рад
3. ухвалами сесії місцевих рад
4. статутами територіальних громад
28. Порядок формування та організації діяльності місцевих рад визначається
1. розпорядженням сільського голови
2. статутами територіальних громад
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3. рішеннями місцевих рад
4. Конституцією України
29. Спеціальний статус мають міста
1. Львів та Київ
2. Київ та Харків
3. Київ та Севастополь
4. Севастополь та Донецьк
30. Підставою для відмови в державній реєстрації статуту територіальної
громади є його невідповідність
1. міжнародним стандартам
2. розпорядженням Кабінету Міністрів України
3. Конституції України
4. указам Президента України

Змістовий модуль 2.
Проблеми удосконалення та діяльності системи місцевого
самоврядування в Україні
Доповнити твердження, написавши словосполучення з двох слів чи назву
документа:
31. ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 7 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996
РОКУ «В УКРАЇНІ _______________ І ________________ МІСЦЕВЕ
САМОВРЯДУВАННЯ».
32. ГАРАНТОВАНЕ
ДЕРЖАВОЮ
ПРАВО
ТА
РЕАЛЬНА
ЗДАТНІСТЬ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ - ЖИТЕЛІВ СЕЛА ЧИ ДОБРОВІЛЬНОГО
ОБ'ЄДНАННЯ У СІЛЬСЬКУ ГРОМАДУ ЖИТЕЛІВ КІЛЬКОХ СІЛ, СЕЛИЩА,
МІСТА - САМОСТІЙНО АБО ПІД ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА
ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВИРІШУВАТИ
ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ В МЕЖАХ КОНСТИТУЦІЇ І ЗАКОНІВ
УКРАЇНИ – ЦЕ __________ ______________ .
33. ЖИТЕЛІ, ОБ'ЄДНАНІ ПОСТІЙНИМ ПРОЖИВАННЯМ У МЕЖАХ СЕЛА,
СЕЛИЩА, МІСТА, ЩО Є САМОСТІЙНИМИ АДМІНІСТРАТИВНОТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ОДИНИЦЯМИ, АБО ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ЖИТЕЛІВ КІЛЬКОХ СІЛ, ЩО МАЮТЬ ЄДИНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ
ЦЕНТР – ЦЕ ___________ __________ .
34. ОЧОЛЮЄ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ І ГОЛОВУЄ НА ЇЇ
ЗАСІДАННЯХ ___________ ___________ .
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35. У СІЛЬСЬКИХ РАДАХ, ЯКІ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ,
ЯКІ НАЛІЧУЮТЬ ДО 500 ЖИТЕЛІВ, ЗА РІШЕННЯМ ВІДПОВІДНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ АБО СІЛЬСЬКОЇ РАДИ МОЖЕ НЕ
СТВОРЮВАТИСЯ __________ ___________ .
36. ОРГАНИ,
ЯКІ
ВІДПОВІДНО
ДО
ЗАКОНОДАВСТВА
УКРАЇНИ
СТВОРЮЮТЬСЯ
СІЛЬСЬКИМИ,
СЕЛИЩНИМИ,
МІСЬКИМИ,
РАЙОННИМИ В МІСТАХ РАДАМИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧИХ
ФУНКЦІЙ І ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ – ЦЕ
_____________ ____________ .
37. ПРЕДСТАВНИЦЬКІ
ОРГАНИ,
ЩО
СТВОРЮЮТЬСЯ
ЧАСТИНОЮ
ЖИТЕЛІВ, ЯКІ ТИМЧАСОВО АБО ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЮТЬ НА
ВІДПОВІДНІЙ ТЕРИТОРІЇ В МЕЖАХ СЕЛА, СЕЛИЩА, МІСТА – ЦЕ ОРГАНИ
_______________ _________ .
38. ЗІБРАННЯ ВСІХ ЧИ ЧАСТИНИ ЖИТЕЛІВ СЕЛА (СІЛ), СЕЛИЩА, МІСТА
ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ – ЦЕ _____________
________________ .
39. ПРАВО
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ
ВОЛОДІТИ,
ДОЦІЛЬНО,
ЕКОНОМНО, ЕФЕКТИВНО КОРИСТУВАТИСЯ І РОЗПОРЯДЖАТИСЯ НА
СВІЙ РОЗСУД І В СВОЇХ ІНТЕРЕСАХ МАЙНОМ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ЇЙ, ЯК
БЕЗПОСЕРЕДНЬО, ТАК І ЧЕРЕЗ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
– ЦЕ ПРАВО _____________ ___________ .
40. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ
ДОКУМЕНТ
РАДИ
ЄВРОПИ,
ЯКИЙ
ПЕРЕДБАЧАЄ
ЄВРОПЕЙСЬКІ
СТАНДАРТИ
МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ – ЦЕ ______________________________________ .
41. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ
ДОКУМЕНТ
РАДИ
ЄВРОПИ,
ЯКИЙ
ПЕРЕДБАЧАЄ
ФІНАНСОВУ
АВТОНОМІЮ
ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ – ЦЕ ______________________________________ .
42. ВИКЛАДЕНА В ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ ВИМОГА ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ
РАДИ З ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЙОГО ДЕПУТАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ,
ДО МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ, А ТАКОЖ КЕРІВНИКІВ
ПРАВООХОРОННИХ ТА КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ, ПІДПРИЄМСТВ,
УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМИ ВЛАСНОСТІ,
РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ ВІДПОВІДНОЇ РАДИ, ЗДІЙСНИТИ
ПЕВНІ ДІЇ, ВЖИТИ ЗАХОДІВ ЧИ ДАТИ ОФІЦІЙНЕ РОЗ'ЯСНЕННЯ З
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ПИТАНЬ, ВІДНЕСЕНИХ ДО ЇХ КОМПЕТЕНЦІЇ – ЦЕ ________________
_______________.
43. ПІДТРИМАНА РАДОЮ ВИМОГА ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ ДО
ПОСАДОВИХ ОСІБ РАДИ І ЇЇ ОРГАНІВ, СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО,
МІСЬКОГО ГОЛОВИ, КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І
ОРГАНІЗАЦІЙ
НЕЗАЛЕЖНО
ВІД
ФОРМИ
ВЛАСНОСТІ,
ЯКІ
РОЗТАШОВАНІ АБО ЗАРЕЄСТРОВАНІ НА ВІДПОВІДНІЙ ТЕРИТОРІЇ, А
ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ (МІСТА ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ), РАЙОННОЇ,
ОБЛАСНОЇ РАДИ - ТАКОЖ ДО ГОЛОВИ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ, ЙОГО ЗАСТУПНИКІВ,
КЕРІВНИКІВ ВІДДІЛІВ І
УПРАВЛІНЬ З ПИТАНЬ, ЯКІ ВІДНЕСЕНІ ДО ВІДАННЯ РАДИ – ЦЕ
___________ _________ .
44. ЗАСІБ ОДЕРЖАННЯ ДЕПУТАТОМ МІСЦЕВОЇ РАДИ ІНФОРМАЦІЇ АБО
РОЗ'ЯСНЕННЯ З ТІЄЇ ЧИ ІНШОЇ ПРОБЛЕМИ – ЦЕ ____________ ___________.
45. ЖИТЕЛІ, ОБ'ЄДНАНІ ПОСТІЙНИМ ПРОЖИВАННЯМ У МЕЖАХ СЕЛА,
СЕЛИЩА, МІСТА, ЩО Є САМОСТІЙНИМИ АДМІНІСТРАТИВНОТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ОДИНИЦЯМИ, АБО ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ЖИТЕЛІВ КІЛЬКОХ СІЛ, ЩО МАЮТЬ ЄДИНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ
ЦЕНТР – ЦЕ ___________ __________ .
46. Начальник управління фінансів міста обласного значення Н. звернувся у
листопаді 2011 р. до керуючого справами міського виконавчого комітету з
проханням включити у порядок денний засідань виконавчого комітету
обговорення і затвердження бюджету міста, зсилаючись на ст. 28 чинного
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і мотивуючи тим,
що бюджет потрібно оперативно довести до всіх бюджетних установ міста з
метою уникнути у наступному бюджетному році затримки щодо
фінансування будівельних підприємств і виплати зарплати у бюджетній
сфері.
А. Підготувати проект прохання начальника управління фінансів міста
обласного значення.
Б. Підготувати письмову відповідь начальнику управління фінансів міста
обласного значення за підписом керуючого справами міського виконавчого
комітету.
47. Дві територіальні громади сусідніх сіл М. (проживає 450 мешканців) і В.
(проживає 500 мешканців) на сесіях своїх рад доручили своїм головам
провести об’єднану сесію і вирішити питання про об’єднання цих
територіальних громад для зміцнення матеріально-фінансової основи з
метою забезпечення успішного вирішення питань місцевого значення на
рівні їх виникнення. Присутній на одній із сесій завідуючий юридичним
відділом районної ради пояснив депутатам, що сільська рада не є
уповноважена вирішувати таке питання, зсилаючись на відповідні
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положення чинного Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
А. Підготувати мотивовану відповідь депутатам сільських рад та сільським
головам відповідних територіальних громад сіл М. і В. щодо ймовірного порядку
вирішення цього питання.
Б. Роз’яснити депутатам в чому різниця об’єднання територіальних громад
сусідніх сіл на підставі принципу муніципального унітаризму чи федералізму.
48. На першій організаційній сесії міська рада приступила до формування
виконавчого комітету. Персональний склад виконавчого комітету
запропонував міський голова. Крім керівників відділів і управлінь,
секретаря міської ради міський голова запропонував двох депутатів ради А. і
Т., мотивуючи таку пропозицію тим, що вони обоє мають багатий
практичний досвід у містобудівній сфері, зокрема Т. – колишній міський
голова. Голова постійної комісії з питань законності і правопорядку міської
ради виступив із пропозицією не включати обох депутатів до складу
виконавчого комітету, оскільки це є порушенням чинного Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні».
А. Проаналізуйте виниклу ситуацію під правовим кутом зору, роз’ясніть, які
питання може вирішувати на сесії міська рада.
Б. Підготуйте мотивовану відповідь міському голові щодо того, хто може
входити до складу виконавчого комітету міської ради.
49. На сесії обласної ради слухалося питання про відставку голови обласної
державної адміністрації. Депутат обласної ради Д. запропонував провести
відкрите голосування з цього питання, проти чого категорично заперечив
голова обласної ради Н.
А. Проведіть правовий аналіз даної ситуації і роз’ясніть підстави проведення
відкритого голосування депутатів обласної ради.
Б. Напишіть мотивовану відповідь депутатові обласної ради від свого імені.
50. Готуючись до атестації посадових осіб виконавчого комітету міської ради,
вперше обраний секретар міської ради Л., який виконував одночасно
функції керуючого справами, подав міському голові список посадових осіб,
які підлягають атестації. Список був оприлюднений на шпальтах газети Р. та
на сторінці в соціальній мережі депутата К., який перебував у родинних
відносинах з Л. Проти цього списку виступили: спеціаліст з кадрової роботи,
який заявив, що він у виконавчому комітеті працює лише 1.5 року і не
підлягає атестації; спеціаліст, працівниця патронажної служби, яка заявила,
що вона лише 6 місяців як працює після відпустки по догляду за дитиною до
3 років.
А. Підготуйте письмове роз’яснення на підставі чинного законодавства для
секретар міської ради Л. про проведення атестації посадових осіб виконавчого
комітету міської ради.
Б. Проаналізуйте питання щодо несумісності статусу депутата місцевої ради з
деякими посадами та видами діяльності на предмет правового закріплення в
чинному законодавстві України.

