1 Основні засади місцевих виборів
№1
Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за ______________
-мажоритарною системою відносної більшості
-мажоритарною системою абсолютної більшості
-пропорційною системою
-змішаною системою
№2
Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за _________________
-мажоритарною системою кваліфікованої більшості
-мажоритарною системою абсолютної більшості
-пропорційною системою
-мажоритарною системою відносної більшості
№3
Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських,
районних у містах рад проводяться за __________________________
-пропорційною системою
-мажоритарною системою відносної більшості
-змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою
-мажоритарною системою абсолютної більшості
№4
Вибори депутатів міських рад проводяться за _________________________
-мажоритарною системою абсолютної більшості
-преференційною мажоритарною системою
-пропорційною системою
-змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою
№5
Вибори депутатів обласних, районних рад проводяться за __________________________
-мажоритарною системою кваліфікованої більшості
-мажоритарною системою абсолютної більшості
-пропорційною системою
-змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою
№6
Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться в _________________, межі якого
збігаються з межами відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську
громаду), селища, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.
-одномандатних виборчих округах
-єдиному одномандатному виборчому окрузі
-багатомандатному виборчому окрузі
-багатомандатних виборчих округах
№7
Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських,
районних у містах рад проводяться за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою, за якою
половина від кількості депутатів (загального складу) відповідної ради обирається за виборчими
списками кандидатів у депутати від ________________
-громадських об’єднань
-місцевих організацій політичних партій
-профспілок
-асоціацій органів місцевого самоврядування

№8
Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських,
районних у містах рад проводяться за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою, за якою
половина від кількості депутатів (загального складу) відповідної ради обирається за
мажоритарною системою відносної більшості в ______________, на які поділяється територія
відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті.
-одномандатних виборчих округах
-багатомандатних виборчих округах
-одномандатному виборчому окрузі
-багатомандатному виборчому окрузі
№9
Яка відповідь містить правильне твердження:
-участь громадян України у місцевих виборах є обов’язковою.
-участь громадян України у місцевих виборах є добровільною.
-участь у місцевих виборах є конституційним обов’язком всіх громадян України.
-за відмову від участі у місцевих виборах громадянин України несе відповідальність, передбачену
законодавством України.
№10
Яка відповідь містить правильне твердження:
-передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.
-на місцевих виборах допускається голосування піклувальника за свого підопічного.
-голосування за інших осіб допускається у випадках, передбачених законодавством України.
-кожен виборець голосує на місцевих виборах особисто.
№11
У якій відповіді, на Вашу думку, правильно розкрито зміст принципу прямого виборчого права:
-право висування кандидатів у депутати реалізується громадянами України через місцеві
організації політичних партій.
-виборці безпосередньо обирають депутатів та сільських, селищних, міських голів шляхом
голосування за кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського
голови.
-кожен виборець голосує на місцевих виборах особисто.
-ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у виборах.
№12
У якій відповіді, на Вашу думку, правильно розкрито зміст принципу загального виборчого права:
-право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, які належать до відповідних
територіальних громад та які на день виборів досягли 21 року
-право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, які належать до відповідних
територіальних громад та яким на день виборів виповнилося 18 років
-активне виборче право на місцевих виборах мають особи, місце проживання яких зареєстровано
в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та яким на день виборів виповнилося
18 років
-активне виборче право на місцевих виборах мають особи, місце проживання яких зареєстровано
в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та які приймають активну участь у
житті територіальної громади
№13
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо документи (документ), який посвідчує особу на
місцевих виборах:
-паспорт громадянина України;
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон
-тимчасове посвідчення громадянина України
-посвідчення особи без громадянства,

№14
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо документи (документ), який посвідчує особу на
місцевих виборах:
-дипломатичний паспорт
-паспорт громадянина України;
-тимчасове посвідчення громадянина України
-службовий паспорт
№15
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо документи (документ), які (який) посвідчує особу на
виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим:
-паспорт громадянина України;
-тимчасове посвідчення громадянина України
-посвідчення особи моряка
-службове посвідчення
№16
Оберіть правильні відповіді:
-належність громадянина до відповідної територіальної громади визначається його місцем
проживання на її території протягом останнього року перед днем виборів
-належність громадянина до відповідної територіальної громади визначається його місцем
проживання на її території протягом останніх 5 років перед днем виборів
-належність громадянина до відповідної територіальної громади визначається його місцем
проживання на її території протягом останніх 10 років перед днем виборів
-у Законі України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів» від 10.07.2010 р. не визначено строк, протягом якого
громадянин повинен був проживати на відповідній території до дня проведення виборів
№17
В яких із наведених нижче відповідей правильно названо осіб, які не мають права голосу на
місцевих виборах:
-посадові особи органів місцевого самоврядування
-військовослужбовці строкової служби
-громадяни України, що проживають за кордоном
-члени виборчих комісій
№18
В яких із наведених нижче відповідей правильно названо осіб, які не мають права голосу на
місцевих виборах:
-особи, визнані судом недієздатними
-офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій, які висунули кандидатів
-студенти
-громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі
№19
В яких із наведених нижче відповідей правильно названо осіб, які не мають права голосу на
місцевих виборах:
-військовослужбовці строкової служби
-кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови
-члени дільничної виборчої комісії
-громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі
№20
Яке твердження, яке стосується принципу рівного виборчого права, є правильним:
-на місцевих виборах застосовується плюральний вотум

-виборець може використати свій голос на відповідних місцевих виборах тільки на одній виборчій
дільниці, на якій він включений до списку виборців
-кожен виборець на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,
районних, міських, районних у містах рад, в яких він бере участь, має один голос у
багатомандатному виборчому окрузі та один голос в одномандатному мажоритарному виборчому
окрузі по виборах депутатів відповідних рад
-кожен виборець на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,
районних, міських, районних у містах рад, в яких він бере участь, має два голоси у
багатомандатному виборчому окрузі та один голос в одномандатному мажоритарному виборчому
окрузі по виборах депутатів відповідних рад
№21
Пасивне виборче право на місцевих виборах мають громадяни України, які досягли
-18 років
-21 року
-25 років
-35 років
№22
Вкажіть, який спосіб (способи) висунення кандидатів використовується під час проведення
місцевих виборів в Україні:
-самовисування
-праймериз
-висування групами виборців
-висування місцевими організаціями політичних партій
№23
У яких відповідях правильно вказано засади виборчого процесу:
-публічність та відкритість
-свобода передвиборної агітації
-добросовісність
-законність
№24
У яких відповідях правильно вказано засади виборчого процесу:
-пропорційність
-заборона незаконного втручання у виборчий процес
-рівність суб’єктів виборчого процесу перед законом
-політичний плюралізм та багатопартійність
№25
У яких відповідях правильно вказано засади виборчого процесу:
-рівність прав усіх кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського
голови
-гуманізм
-справедливість
-рівні можливості доступу до засобів масової інформації незалежно від форми власності
№26
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо етапи виборчого процесу:
-складання списків виборців, їх перевірка та уточнення
-утворення виборчих округів
-реєстрація офіційних спостерігачів
-оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються місцевих виборів
№27

У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо етапи виборчого процесу:
-реєстрація офіційних спостерігачів
-формування складу територіальних виборчих комісій, утворення дільничних виборчих комісій
-утворення виборчих дільниць
-оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються місцевих виборів
№28
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо етапи виборчого процесу:
-підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів
-реєстрація довірених осіб кандидатів
-повторне голосування
-реєстрація обраних депутатів, сільських, селищних, міських голів
№29
В яких із наведених нижче відповідей правильно названо суб’єктів виборчого процесу:
-довірені особи кандидатів
-виборці
-Центральна виборча комісія
-офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати у
багатомандатному виборчому окрузі, від кандидатів у депутати в одномандатному,
одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, від кандидатів на посаду сільського,
селищного, міського голови, від громадських організацій
№30
В яких із наведених нижче відповідей правильно названо суб’єктів виборчого процесу:
-місцеві організації партій, які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому
окрузі, або одномандатному виборчому окрузі, або одномандатному мажоритарному виборчому
окрузі, або кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови
-дільничні виборчі комісії
-судові органи
-кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови
2 Види місцевих виборів
№31
Вкажіть, у яких відповідях правильно названо види місцевих виборів:
-додаткові
-останні
-позачергові
-перші
№32
Вкажіть, у яких відповідях правильно названо види місцевих виборів:
-чергові
-проміжні
-звичайні
-додаткові
№33
Який орган державної влади приймає рішення про проведення чергових виборів депутатів
обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних,
міських голів?
-Президент України
-Верховна Рада України
-депутати обласної ради
-сільський, селищний, міський голова

№34
У якій відповіді правильно названо вибори, які призначаються у випадку дострокового
припинення повноважень депутата?
-проміжні
-повторні
-позачергові
-додаткові
№35
У якій відповіді правильно названо вибори, які призначаються у випадку визнання відповідних
виборів у виборчому окрузі такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи такою, яка
відмовилася від депутатського мандата у відповідному одномандатному, одномандатному
мажоритарному виборчому окрузі?
-перші
-позачергові
-повторні
-проміжні
№36
У якій відповіді правильно названо суб’єкта, який призначає проміжні вибори депутата?
-місцева рада
-центральна виборча комісія
-сільський, селищний, міський голова
-територіальна виборча комісія
№37
Чергові, позачергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за шістдесят днів до дня
виборів, а виборчий процес розпочинається за ______ до дня чергових, позачергових місцевих
виборів.
-35 днів
-50 днів
-60 днів
-90 днів
№38
Повторні місцеві вибори призначаються на останню неділю шістдесятиденного строку з дня
прийняття рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається за _________ до дня
повторних місцевих виборів.
-40
-50
-60
-70
№39
Рішення про призначення повторних виборів сільського, селищного, міського голови приймається
територіальною виборчою комісією не пізніш як у ____________строк з дня прийняття рішення про
визнання відповідних виборів такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи такою, яка
відмовилася від посади відповідно сільського, селищного, міського голови
-5-денний
-10-денний
-20-денний
-місячний
№40
Рішення про призначення проміжних виборів депутата приймається територіальною виборчою
комісією не пізніш як у _____________ строк з дня дострокового припинення повноважень

депутата, обраного у відповідному одномандатному, одномандатному мажоритарному
виборчому окрузі
-5-денний
-10-денний
-20-денний
-місячний
№41
Перші місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за шістдесят днів до дня виборів, а виборчий
процес розпочинається за _________ днів до дня перших місцевих виборів.
-40
-50
-60
-70
№42
Який орган державної влади оголошує про початок виборчого процесу чергових, перших місцевих
виборів?
-Президент України
-Центральна виборча комісія
-територіальна виборча комісія
-відповідна місцева рада
№43
Який орган державної влади оголошує про початок виборчого процесу позачергових, повторних,
проміжних місцевих виборів?
-Президент України
-Центральна виборча комісія
-територіальна виборча комісія
-відповідна місцева рада
№44
У якій відповіді правильно названо суб’єкта, який приймає рішення про загальний склад (кількість
депутатів) обласної, районної, міської (крім районів, міст в Автономній Республіці Крим, міст
Києва, Севастополя) ради?
-голова обласної державної адміністрації
-обласна рада поточного скликання
-міський голова
-Кабінет Міністрів України
3 Виборчі округи та виборчі дільниці
№45
Для проведення виборів депутатів сільської, селищної ради відповідна сільська, селищна
територіальна виборча комісія не пізніш як за 37 днів до дня місцевих виборів утворює
___________________з приблизно рівною кількістю виборців у кожному
-багатомандатні виборчі округи
-одномандатні виборчі округи
-багатомандатний виборчий округ
-одномандатний виборчий округ
№46
Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської,
районної у місті ради проводяться у ___________________
-одномандатних мажоритарних виборчих округах
-одномандатному виборчому окрузі
-багатомандатному виборчому окрузі

-багатомандатному та одномандатних мажоритарних виборчих округах
№47
Яке твердження, на Вашу думку, є правильним:
-кількість одномандатних мажоритарних виборчих округів по виборах депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті ради дорівнює кількості
депутатів (загального складу) відповідної ради
-кількість одномандатних мажоритарних виборчих округів по виборах депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті ради дорівнює половині
кількості депутатів (загального складу) відповідної ради
-кількість одномандатних мажоритарних виборчих округів по виборах депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті ради дорівнює ?
кількості депутатів (загального складу) відповідної ради
-кількість одномандатних мажоритарних виборчих округів по виборах депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті ради дорівнює 2/3
кількості депутатів (загального складу) відповідної ради
№48
Спеціальні виборчі дільниці на місцевих виборах утворюються:
-в установах виконання покарань
-на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України
-у стаціонарних лікувальних закладах
-на полярних станціях України
№49
У яких відповідях правильно вказано види виборчих дільниць?
-звичайні
-спеціальні
-закордонні
-районні
№50
Яке твердження, на Вашу думку, є правильним:
-спеціальні виборчі дільниці утворюються при дипломатичних та інших офіційних представництвах
України для голосування виборців, які проживають за кордоном
-спеціальні виборчі дільниці утворюються у стаціонарних лікувальних закладах
-спеціальні виборчі дільниці утворюються у військових частинах
-спеціальні виборчі дільниці утворюються на полярних станціях України
№51
Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від _____ до 2500 осіб
-10
-15
-20
-30
4 Виборчі комісії
№52
У яких відповідях правильно названо комісії, які становлять систему виборчих комісій?
-дільничні виборчі комісії
-сільські виборчі комісії
-обласні виборчі комісії
-окружні виборчі комісії
№53

У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо осіб, які не можуть входити до складу виборчих
комісій?
-офіційні спостерігачі
-керівники державних підприємств
-іноземні громадяни
-посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим
та органів місцевого самоврядування
№54
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо осіб, які не можуть входити до складу виборчих
комісій?
-адвокати
-працівники засобів масової інформації
-кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови
-військовослужбовці
№55
Вкажіть, хто є суб’єктом подання щодо складу територіальних виборчих комісій?
-всі зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній
одиниці місцеві організації усіх політичних партій, які мають намір висувати кандидатів на
відповідних місцевих виборах
-кандидати у депутати та кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови
-Центральна виборча комісія
-громадські організації
№56
У яких відповідях правильно вказано, хто формує склад обласних, районних (крім районів в АРК),
міських, районних у м. Києві, Севастополі територіальних виборчих комісій?
-відповідна місцева рада
-зареєстровані у встановленому законом порядку місцеві організації партій
-сільський, селищний, міський голова
-Центральна виборча комісія
№57
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо суб’єктів, які формують дільничні виборчі комісії?
-Центральна виборча комісія
-міська територіальна виборча комісія
-обласна територіальна виборча комісія
-районна територіальна виборча комісія
№58
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо суб’єктів подання щодо складу дільничних
виборчих комісій?
-кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови
-територіальні виборчі комісії
-місцеві ради
-місцеві організації партій, які висунули кандидатів у депутати
№59
Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності на ньому __________
-всіх членів комісії
-більше половини членів комісії від складу цієї комісії
-половина членів комісії від складу цієї комісії
-1/3 членів комісії від її складу
№60

У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо осіб, які мають право бути присутніми на засіданнях
виборчої комісії?
-виборці
-уповноважені особи місцевих рад
-члени виборчої комісії вищого рівня
-довірені особи кандидатів у депутати
№61
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо осіб, які мають право бути присутніми на засіданнях
виборчої комісії?
-члени Центральної виборчої комісії
-сільський, селищний, міський голова
-офіційні спостерігачі від іноземних держав
-голова обласної державної адміністрації
№62
З якого моменту рішення виборчої комісії набирають чинності?
-з моменту прийняття
-з моменту офіційного оприлюднення
-з через 5 днів з моменту прийняття
-з моменту вказаного безпосередньо у рішенні
№63
Хто має право скасувати рішення дільничної виборчої комісії, яке суперечить законодавству
України або прийняте з перевищенням її повноважень?
-суд
-Центральна виборча комісія
-органи прокуратури
-територіальна виборча комісія
№64
Хто має право скасувати рішення територіальної виборчої комісії, яке суперечить законодавству
України або прийняте з перевищенням її повноважень?
-суд
-Центральна виборча комісія
-дільнична виборча комісія
-територіальна виборча комісія вищого рівня
№65
Хто може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень усього складу
територіальної, дільничної виборчої комісії у випадку одноразового грубого порушення чи
систематичного порушення законодавства України?
-виборча комісія вищого рівня
-прокуратура
-суд
-обласні управління юстиції
№66
У якій відповіді правильно названо орган державної влади, який уповноважений реєструвати
виборчі списки кандидатів у депутати?
-відповідна місцева рада
-дільнична виборча комісія
-виборча комісія АРК, обласна, районна територіальна виборча комісія
-відповідні місцеві державні адміністрації
№67

Яка виборча комісія здійснює підрахунок голосів виборців?
-обласна територіальна виборча комісія
-дільнична виборча комісія
-районна виборча комісія
-Центральна виборча комісія
5 Складання списків виборців та висування кандидатів
№68
Вкажіть, на кого покладене завдання складання попередніх списків виборців?
-дільничні виборчі комісії
-відповідні територіальні виборчі комісії
-органи ведення Державного реєстру виборців
-місцеві ради
№69
У яких відповідях правильно вказано, до якого (яких) органу (органів) може звернутися виборець із
заявою про уточнення попереднього списку виборців?
-дільнична виборча комісія
-адміністративний суд
-Центральна виборча комісія
-відповідні місцеві ради
№70
У яких відповідях правильно вказано, до якого (яких) органу (органів) може звернутися виборець із
заявою про уточнення попереднього списку виборців?
-органи ведення Державного реєстру виборців
-місцевий суд
-відповідні територіальні виборчі комісії
-дільнична виборча комісія
№71
У день голосування зміни до уточненого списку виборців ______________
-вносяться виключно на підставі рішення суду
-не вносяться
-вносяться на підставі рішення територіальної виборчої комісії
- вносяться на підставі рішення дільничної виборчої комісії
№72
Яким чином здійснюється висування кандидатів на посаду міського голови?
-шляхом самовисування
-висування місцевими організаціями партій
-шляхом самовисування або висування місцевими організаціями партій
-висування групами виборців
№73
Яким чином здійснюється висування кандидатів на посаду сільського, селищного голови?
-шляхом самовисування або висування місцевими організаціями партій
-шляхом самовисування
-висування місцевими організаціями партій
-висування групами виборців
№74
Яким чином здійснюється висування кандидатів у депутати сільських, селищних рад?
-шляхом самовисування
-висування місцевими організаціями партій
-висування громадськими організаціями

-шляхом самовисування або висування місцевими організаціями партій
№75
Яким чином здійснюється висування кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласної, районної, міської, в тому числі міст Києва та Севастополя, районної у місті ради?
-шляхом самовисування або висування місцевими організаціями партій
-шляхом самовисування
-висування місцевими організаціями партій
-висування політичними партіями, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради
України поточного скликання
№76
Яке твердження, на Вашу думку, є правильним?
-місцева організація партії може висунути особу, яка є членом цієї політичної партії не менше
одного року
-місцева організація партії може висунути особу, яка є членом цієї політичної партії не менше п’яти
років, або безпартійного громадянина
-місцева організація партії може висунути лише особу, яка є членом цієї політичної партії
-місцева організація партії може висунути особу, яка є членом цієї політичної партії, або
безпартійного громадянина
№77
Вкажіть, хто здійснює реєстрацію кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови?
-відповідна дільнична виборча комісія
-відповідна територіальна виборча комісія
-центральна виборча комісія
-адміністративний суд
№78
Яке твердження, на Вашу думку, є правильним?
-грошова застава вноситься у розмірі, що є пропорційним до кількості виборців відповідних
області, району, міста, району в місті
-грошова застава вноситься особою, яка висувається кандидатом на посаду міського голови
шляхом самовисування
-грошова застава вноситься всіма кандидатами на місцевих виборах
-грошова застава не вноситься кандидатами на посаду сільського, селищного голови
№79
Територіальна виборча комісія може скасувати рішення про реєстрацію кандидата в депутати,
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови не пізніше _____________
-дня голосування
-22 години дня, що передує дню голосування
-10 днів до дня голосування
-двох днів до дня голосування
6 Передвиборна агітація
№80
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо суб’єктів, які мають право вести передвиборну
агітацію?
-будь-які суб’єкти виборчого процесу
-офіційні спостерігачі від міжнародних організацій
-дільнична виборча комісія
-кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстровані відповідною
територіальною виборчою комісією для участі у місцевих виборах
№81

У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо суб’єктів, які мають право вести передвиборну
агітацію?
-офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій
-кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі
-місцеві організації партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному
виборчому окрузі
-будь-які суб’єкти виборчого процесу
№82
Яке твердження, на Вашу думку, є правильним?
-передвиборна агітація може здійснюватися лише у формах, визначених у Законі України «Про
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів»
-передвиборна агітація здійснюється в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать
Конституції та законам України
-передвиборна агітація може здійснюватися лише через засоби масової інформації
-передвиборна агітація може здійснюватися шляхом проведення зборів, зустрічей з виборцями,
мітингів, демонстрацій, публічних дебатів, дискусій
№83
У яких відповідях правильно вказано, за рахунок яких коштів здійснюється передвиборна агітація?
-кошти відповідного місцевого бюджету
-кошти власних виборчих фондів кандидатів
-добровільні внески офіційних спостерігачів
-кошти міжнародних неурядових організацій
№84
У яких відповідях правильно вказано, за рахунок яких коштів здійснюється передвиборна агітація?
-кошти, які виділяються Центральною виборчою комісією
-кошти власних виборчих фондів кандидатів
-кошти місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному
виборчому окрузі
-кошти, які виділяються територіальною виборчою комісією
№85
У яких відповідях правильно вказано, за рахунок яких коштів оплачується політична реклама?
-кошти відповідного місцевого бюджету
-кошти власних виборчих фондів кандидатів
-кошти, які виділяються Центральною виборчою комісією
-кошти, які виділяються територіальною виборчою комісією
№86
У яких відповідях правильно названо, кому заборонена участь у передвиборній агітації?
-місцевим організаціям політичних партій, які не приймають участі у виборах
-іноземцям
-членам виборчих комісій протягом строку повноважень відповідних виборчих комісій
-громадянам України, які не досягли 18-річного віку
№87
У яких відповідях правильно названо, кому заборонена участь у передвиборній агітації?
-органам місцевого самоврядування
-громадянам України, які не досягли 16-річного віку
-особам без громадянства
-судам
№88

Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється
протягом останніх ________ днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати
опитувань громадської думки щодо місцевих організацій партій - суб'єктів виборчого процесу та
кандидатів або коментувати рейтинги кандидатів, місцевих організацій партій
-двох днів
-п’яти днів
-семи днів
-десяти днів
7 Гарантії діяльності суб’єктів виборчого процесу, офіційних спостерігачів
№89
Вкажіть, яка відповідь, на Вашу думку, є правильною?
Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному
виборчому окрузі, має право делегувати _________________, яка зареєструвала виборчі списки
кандидатів у депутати з відповідних місцевих виборів, з правом дорадчого голосу
-одного представника до Центральної виборчої комісії
-одного представника до територіальної виборчої комісії
-трьох представників до територіальної виборчої комісії
-одного представника до дільничної виборчої комісії
№90
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо, хто не може бути представником місцевої
організації партії?
-адвокати
-член виборчої комісії
-особа, яка не має вищої освіти
-особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу
№91
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо, хто не може бути представником місцевої
організації партії?
-посадова особа органу державної влади
-особа, яка не має вищої юридичної освіти
-довірена особа кандидата у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі
-студенти
№92
Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному
виборчому окрузі, може мати до _____________ уповноважених осіб у багатомандатному
виборчому окрузі.
-двох
-трьох
-п’яти
-десяти
№93
Вкажіть, хто, на Вашу думку, може бути уповноваженою особою місцевої організації партії?
-будь-яка особа
-громадянин України, який має право голосу на відповідних місцевих виборах
-офіційний спостерігач
-довірена особа кандидата
№94
Вкажіть, хто, на Вашу думку, реєструє уповноважених осіб місцевої організації партії?
-Центральна виборча комісія
-територіальна виборча комісія

-дільнична виборча комісія
-реєстрація таких осіб не проводиться
№95
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо повноваження представника місцевої організації
партії у територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу?
-бути присутнім на всіх засіданнях територіальної виборчої комісії під час обговорення питань,
пов'язаних з місцевими виборами, та брати участь у їх обговоренні
-бути розпорядником виборчого фонду місцевої організації партії
-бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні для таємного голосування
-у разі виявлення порушень цього Закону скласти відповідний акт, який підписується ним і не
менш як двома виборцями, які засвідчують це порушення, та подається до відповідної виборчої
комісії
№96
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо повноваження представника місцевої організації
партії у територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу?
-бути розпорядником виборчого фонду місцевої організації партії
-знайомитися із змістом протоколів засідань територіальної виборчої комісії та її рішеннями,
отримувати їх копії
-бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні для таємного голосування
-невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами та іншими офіційними
повідомленнями, що надходять до територіальної виборчої комісії від відповідних дільничних
виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці
№97
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо повноваження уповноваженої особи місцевої
організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному виборчому
окрузі:
-має право в разі виявлення порушення закону під час голосування зупинити процес голосування
із одночасним зверненням до Центральної виборчої комісії
-має право під час підрахунку голосів перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені
-має право бути присутнім на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної
виборчої комісії під час підрахунку голосів виборців
-має право в разі виявлення порушення закону скласти відповідний акт, який підписується нею та
не менш як двома виборцями, які засвідчують це порушення, та подається до відповідної виборчої
комісії
№98
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо повноваження уповноваженої особи місцевої
організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному виборчому
окрузі:
-приймає участь у виготовленні виборчих бюлетенів
-сприяє місцевій організації партії в її участі у виборчому процесі, в тому числі у проведенні
передвиборної агітації
-може брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виборчих комісій на території
відповідного виборчого округу
-може заповнювати замість виборця ( на його прохання) виборчий бюлетень
№99
Яке твердження, на Вашу думку, є правильним:
-довірені особи кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського
голови реєструються відповідною територіальною виборчою комісією
-довірені особи кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського
голови реєструються Центральною виборчою комісією

-кандидат на посаду міського (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим
значення, міст Києва та Севастополя) голови може мати не більше трьох довірених осіб
-кандидат на посаду міського (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим
значення, міст Києва та Севастополя) голови може мати не більше п’яти довірених осіб
№100
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо, хто не може бути довіреною особою кандидата?
-представник місцевої організації партії
-член місцевої організації партії
-уповноважена особа місцевої організації партії
-іноземець
№101
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо повноваження довірених осіб?
-за дорученням кандидата бути розпорядником його власного виборчого фонду
-має право втручатися у роботу виборчих комісій
-складати акти, що підписуються особами, які виявили порушення, і виборцями - свідками
порушення, та подавати їх до відповідної виборчої комісії з додержанням строків, установлених
законом
-має право під час підрахунку голосів перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені
№102
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо повноваження довірених осіб?
-має право під час підрахунку голосів перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені
-звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про усунення виявлених порушень
-одержувати копії протоколів дільничної, територіальної виборчої комісії про підсумки
голосування
-має право в разі виявлення порушення закону під час голосування зупинити процес голосування
із одночасним зверненням до Центральної виборчої комісії
№103
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо, хто може бути офіційним спостерігачем від
місцевої організації партії, кандидат в депутати від якої зареєстрований в багатомандатному
виборчому окрузі, від кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному
виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови?
-будь-яка особа
-громадянин України, який має право голосу на відповідних місцевих виборах
-член політичної партії, яка приймає участь у виборах
-громадянин України, який на день проведення виборів, досягнув 16-річного віку
№104
Вкажіть, який суб’єкт виборчого процесу реєструє офіційних спостерігачів від місцевої організації
партії, кандидат в депутати від якої зареєстрований в багатомандатному виборчому окрузі, від
кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі,
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови?
-центральна виборча комісія
-територіальна виборча комісія
-дільнична виборча комісія
-законом не передбачена реєстрація офіційних спостерігачів
№105
У яких відповідях правильно названо повноваження офіційних спостерігачів від місцевої
організації партії, кандидат в депутати від якої зареєстрований в багатомандатному виборчому
окрузі, від кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому
окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови?

-спостерігати за діями членів дільничної виборчої комісії, в тому числі під час видачі бюлетенів
виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії здійснювати свої повноваження
-складати акт про виявлене порушення та подавати його до відповідної виборчої комісії чи до суду
-заповнювати замість виборця ( на його прохання) виборчий бюлетень
-здійснювати контроль за використанням коштів виборчого фонду кандидатів
№106
У яких відповідях правильно названо повноваження офіційних спостерігачів від місцевої
організації партії, кандидат в депутати від якої зареєстрований в багатомандатному виборчому
окрузі, від кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому
окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови?
-бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні для таємного голосування
-бути присутнім на засіданнях дільничних, територіальних виборчих комісій, у тому числі під час
підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення територіальною виборчою
комісією підсумків голосування та результатів місцевих виборів
-звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду з письмовою заявою про усунення
порушень закону в разі їх виявлення
-заповнювати замість виборця ( на його прохання) виборчий бюлетень
№107
Вкажіть, хто, на Вашу думку, реєструє офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних
організацій?
-Міністерство закордонних справ
-Державна міграційна служба України
-Центральна виборча комісія
-територіальна виборча комісія
№108
Яка відповідь, на Вашу думку, містить правильне твердження?
-спостереження за виборами можуть вести будь-які громадські організації
-спостереження за виборами можуть вести всеукраїнські громадські організації, зареєстровані у
встановленому законом порядку не менш як за 365 днів до дня виборів та до статутної діяльності
яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним
-спостереження за виборами можуть вести всеукраїнські та регіональні громадські організації,
зареєстровані у встановленому законом порядку не менш як за 180 днів до дня виборів та до
статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним
-спостереження за виборами можуть вести громадські організації, до статутної діяльності яких
належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстровані у встановленому
законом порядку не пізніш як за сорок днів до дня голосування
№109
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо повноваження офіційних спостерігачів від
громадських організацій?
-реєструвати офіційних спостерігачів від міжнародних організацій
-заповнювати замість виборця (у тому числі на його прохання) виборчий бюлетень
-звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду щодо усунення порушень закону в разі їх
виявлення
-складати акт про виявлення порушення закону та подавати його до відповідної виборчої комісії
чи до суду
№110
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо повноваження офіційних спостерігачів від
іноземних держав, міжнародних організацій?
-робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці
голосування

-бути присутнім на зустрічах кандидатів, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих
комісій
-здійснювати контроль за використанням коштів виборчого фонду кандидатів
-складати акт про виявлене порушення та подавати його до відповідної виборчої комісії
№111
Яке твердження, на Вашу думку, є правильним?
Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав,
міжнародних організацій здійснюється за рахунок коштів ______________?
-за власні кошти цих спостерігачів
-кошти місцевого бюджету
-кошти кандидатів на місцевих виборах
-кошти держав чи організацій, які направили цих спостерігачів в Україну
8 Фінансове забезпечення виборів
№112
Фінансування чергових, позачергових та перших місцевих виборів здійснюється за
рахунок______________?
-кошти Державного бюджету України
-кошти іноземних правозахисних організацій
-кошти власних виборчих фондів кандидатів або місцевої організації партії, кандидати в депутати
від якої зареєстровані у багатомандатних виборчих округах
-кошти місцевого бюджету
№113
У яких відповідях правильно вказано, хто може бути розпорядником виборчого фонду місцевої
організації партії, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського
голови?
-уповноважені особи місцевої організації партії
-офіційні спостерігачі від кандидатів
-довірені особи кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови
-член виборчої комісії
№114
У яких відповідях правильно вказано способи формування виборчого фонду кандидата у депутати
в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного голови,
висунутого шляхом самовисування?
-за рахунок власних коштів
-добровільні внески фізичних осіб
-добровільні внески іноземців
-за рахунок коштів місцевої організації партії
№115
У яких відповідях правильно вказано способи формування виборчого фонду місцевої організації
партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах?
-добровільні внески закордонних політичних партій
-кошти місцевого бюджету
-за рахунок власних коштів партії
-добровільні внески фізичних осіб
№116
Розмір добровільного внеску однієї фізичної особи до одного виборчого фонду не може
перевищувати ________________________
-п’яти мінімальних заробітних плат
-десяти мінімальних заробітних плат
-двадцяти мінімальних заробітних плат

-у законодавстві не передбачено граничний розмір добровільного внеску
№117
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо, хто може робити добровільні внески до виборчого
фонду?
-іноземці, особи, які мають подвійне громадянство, та особи без громадянства
-офіційні спостерігачі від іноземних держав
-анонімні жертводавці
-громадяни України, які досягли 18-річного віку
9 Виборчі бюлетені
№118
Форма та колір виборчого бюлетеня для кожних місцевих виборів затверджуються Центральною
виборчою комісією не пізніш як за __________до дня проведення чергових місцевих виборів
-10 днів
-15 днів
-30 днів
-45 днів
№119
______________________на підставі договору, укладеного між нею і поліграфічним
підприємством, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на місцевих
виборах
-Центральна виборча комісія
-територіальна виборча комісія
-дільнична виборча комісія
-відповідна місцева рада
№120
У яких (якій) відповідях (-і) правильно названо осіб, які можуть допомогти виборцю заповнити
виборчий бюлетень, якщо він внаслідок фізичних вад не може зробити цього самостійно?
-уповноважена особа місцевої організації партії, довірена особа кандидата
-офіційний спостерігач
-член виборчої комісії, кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського
голови
-будь-яка особа, окрім осіб, зазначених у попередніх відповідях

