
Муніципальне право 

(питання на іспит) 

                                                                  I 

1.Розкрийте поняття муніципального права: за його суттю; за змістом; за 

формою та дайте визначення муніципального права України. 

2. Визначте предмет муніципального права, як системи, її складові, якими є 

різноманітні суспільні відносини. 

3. Визначте метод муніципального права, як спосіб впливу на суспільні 

відносини, що виникають у системі місцевого самоврядування. 

4. Перерахуйте джерела муніципального права, розкрийте їх зміст і 

значення, дайте класифікацію джерел. 

5. Розкрийте систему муніципального права: перерахуйте основні інститути 

муніципального права, дайте характеристику нормам муніципального права, 

їх класифікацію. 

6. Визначте муніципально-правові відносини, вкажіть їх суб’єкти, об’єкти; 

їх класифікацію; виникнення, зміни та припинення, юридичні факти, дії та 

події. 

7. Розкрийте поняття, предмет та систему науки муніципального права, її 

функції, перерахуйте методи науки муніципального права. 

8.Опишіть «теорію природних прав вільної громади», перерахуйте 

представників цієї теорії та їх вплив на розвиток законодавства, 

Конституцій окремих країн. 

9. Охарактеризуйте теорію дуалізму місцевого самоврядування: основні 

положення та конституційно-правові норми. 

10. Дайте визначення місцевого самоврядування, порівняйте його з 

визначенням Основного закону України, закону Про місцеве 

самоврядування, Європейської Хартії про місцеве самоврядування. 

11Дайте визначення принципам місцевого самоврядування, перерахуйте їх, 

охарактеризуйте універсальні принципи, які властиві місцевому 

самоврядуванню, державному управлінню та іншим органам державної 

влади і ті, що властиві лише місцевому самоврядуванню та його органам. 



12. Розкрийте повноваження органів державної влади у сфері місцевого 

самоврядування за їх характером і змістом. 

13. Розкрийте поняття, сутність та основні ознаки територіальної громади. 

14. Дайте характеристику функціям і повноваженням територіальної 

громади. 

15. Дайте характеристику загальним зборам громадян за місцем проживання 

як формі роботи громади: їх правовому регулюванню, суб’єктам і об’єктам. 

16. Охарактеризуйте громадські слухання як форму роботи громади: 

правове регулювання, суб’єкти і об’єкти громадських слухань. 

17. Розкрийте поняття і сутність представницьких органів місцевого 

самоврядування: їх види, ознаки, особливості рад як органів загальної 

компетенції. 

18. Дайте характеристику правовому статусу місцевих рад, їх ролі у системі 

місцевого самоврядування, здійснення прогностичної функції, виявлення і 

формування інтересів населення. 

19. Охарактеризуйте функції представницьких органів, їх виключні 

повноваження , класифікуйте їх за змістом. 

20. Опишіть форми діяльності місцевих рад: загальна характеристика, 

правове регулювання, їх ефективність. 

21. Організація роботи постійних комісій місцевих рад. Порядок утворення, 

повноваження, організація роботи; діяльність депутата у складі постійної 

комісії, характер актів. 

22. Опишіть форми і методи роботи депутатів місцевих рад: діяльність 

депутата у раді; діяльність депутата в органах ради; робота депутата у 

виборчому окрузі; звіти депутата. 

23. Розкрийте правовий статус сільського, селищного, міського голови; його 

повноваження: з організації роботи ради та її органів; з реалізацією 

територіальною громадою форм волевиявлення населення; в галузі розвитку 

територій місцевого самоврядування, бюджету та фінансування, їх 

розпорядчих та представницьких повноважень. 



24. Розкрийте основні функції та повноваження виконавчих комітетів 

місцевих рад; порядок формування; основні форми і методи. 

25.Визначте правовий статус відділів та управлінь виконавчих комітетів; 

порядок призначення їх керівників, затвердження положень про їх роботу. 

26. Опишіть статус службовців органів місцевого самоврядування, основні 

принципи служби в органах місцевого самоврядування; основні обов’язки 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

27. Матеріально-економічні основи місцевого самоврядування. Опишіть 

повноваження місцевих рад у сфері комунальної власності та значення 

комунальної власності у соціально-економічному розвитку. 

28. Розкрийте зміст Європейської Хартії місцевого самоврядування: зокрема 

ст. 4 Хартії, в якій закріплюється сфера компетенції місцевого 

самоврядування та процеси її оновлення та динаміки. 

29. Визначте поняття та систему гарантій місцевого самоврядування, 

розкрийте їх зміст. 

30.Покажіть юридичну відповідальність суб’єктів муніципально-правових 

відносин, зверніть увагу на джерела і підстави юридично-правової 

відповідальності.  

 

                                    II 

 

1. Як вибудовуються відносини органів місцевого самоврядування з 

підприємствами, установами, організаціями, що перебувають у 

комунальній власності територіальних громад? 

2. Як будуються відносини органів місцевого самоврядування з 

підприємствами, установами, організаціями, що не перебувають у 

комунальній власності? 

3. Хто приймає рішення , на підставі якої норми, щодо організації або 

ліквідації діючих комунальних дошкільних закладів? 



4. Хто вирішує питання, на підставі якої норми, про створення 

підприємствами комунальної власності спільних підприємств, в тому 

числі з іноземними інвестиціями? 

5. Хто вирішує питання, на підставі якої норми, про затвердження в 

установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних 

планів забудови відповідних населених пунктів? 

6. Хто затверджує, на підставі якої норми, порядок переміщення на 

штрафні майданчики транспортних засобів,  припаркованих не у 

спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів? 

7. Який орган місцевого самоврядування і за якою нормою 

уповноважений забезпечити збалансований економічний та 

соціальний розвиток територій? 

8. Хто уповноважений здійснювати контроль за забезпеченням 

надійності та безпечності будинків та споруд незалежно від форм 

власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і 

техногенних явищ, за якою нормою? 

9. Який орган, за якою нормою, повинен визначати територію для 

розміщення відходів відповідно до законодавства? 

10. Який орган, відповідно до якої норми, повинен звертатися до суду про 

визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які 

обмежують права територіальної громади, а також повноваження 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування? 

11. Який орган повинен забезпечити, за якою нормою, розгляд справ про 

адміністративні правопорушення; утворення адміністративних комісій 

та комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямовувати їх 

діяльность? 

12. Хто скликає загальні збори громадян за місцем проживання, 

відповідно до якої норми? 

13. Хто бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлений Законом 



України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності»? 

14. Хто здійснює розподіл переданих з державного бюджету коштів у 

вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, 

місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст 

районного значення. 

15. Який органи уповноважений сприяти інвестиційній діяльності на 

території області, відповідно до якої норми? 

16. Хто здійснює організацію охорони, реставрації, використання 

пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, природних 

заповідників місцевого значення? 

17. Хто уповноважений визначати відповідно до закону розмір 

відрахувань підприємствам, установам, організаціям, що надходять на 

розвиток шляхів загального користування області? 

18. Хто затверджує для підприємств, установ та організацій , 

розташованих на відповідній території, ліміти викидів і скидів 

забруднюючих речовин у довкілля? 

19. Хто забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого 

самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим 

самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує 

доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку? 

20. Хто затверджує ставки земельного податку відповідно до Податкового 

кодексу України, на підставі якої норми? 

21. Який орган приймає рішення з питань боротьби зі стихійним лихом, 

епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено 

адміністративну відповідальність? 

22. Хто затверджує статут територіальної громади, чи сама громада може 

затвердити статут? 

23. Який орган розглядає і узгоджує плани підприємств, установ, 

організацій, що не належать до комунальної власності відповідних 



територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні 

соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки? 

24. Хто здійснює координацію на відповідній території діяльності 

місцевих землевпорядних органів і на підставі якої норми ? 

25.  Який орган здійснює підготовку пропозицій до програм соціально-

економічного та культурного розвитку  областей та 

загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, 

соціального та культурного розвитку України, на підставі якої норми? 

26. Хто затверджує маршрути і графіки руху місцевого пасажирського 

транспорту незалежно від форм власності, на підставі якої норми? 

27. Який орган здійснює підготовку висновків щодо проектів місцевих 

містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних 

одиниць, що затверджуються сільськими, селищними, міськими 

радами? 

28. Хто готує проекти рішень про віднесення лісів до категорії  

зависності,  а також про поділ лісів за розрядами такс, у випадках і 

порядку, передбачених Законом. 

29. Який орган  видає замовникам відповідно до законодавства 

містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок за 

межами населених пунктів? 

30. Хто здійснює контроль за використанням коштів, що надходять у 

порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, пов’язаних з вилученням (викупом) 

земельних ділянок? 

 

                                     ІІІ 

1. Розкрийте принцип народовладдя, як основний принцип місцевого 

самоврядування та його розвиток ? 

2. Розкрийте зміст принципу законності та механізм його дотримання ? 

3. Як зміниться система місцевого самоврядування після реалізації 

концепції децентралізації влади? 



4. Як розшириться принцип колегіальності у місцевому самоврядуванні 

України після реалізації концепції децентралізації влади? 

5. Коли державою можуть бути обмежені права територіальних громад ? 

6. На яких будинках місцевого самоврядування піднімається Державний 

Прапор України і на підставі якої норми? 

7. Яким актом визначається строк повноважень місцевої ради? 

8. За якої умови рада вважається повноважною? 

9. Коли є повноважною сесія місцевої ради? 

10. Хто підписує протоколи сесій сільської, селищної, міської ради? 

11. Яку роль відіграють органи самоорганізації населення в системі 

місцевого самоврядування і якими актами визначається їх статус? 

12. За чиєю ініціативою створюються органи самоорганізації населення ? 

13. На який строк обираються органи самоорганізації населення? 

14. Основні функції органів самоорганізації населення? 

15. В якому складі обирається орган самоорганізації населення? 

16. Якого характеру рішення приймають органи самоорганізації 

населення? 

17. З чого складається економічна та фінансова основа органів 

самоорганізації населення? 

18. Яким актом регулюється робота Президії (колегії) районної, обласної 

ради? 

19. Районна, обласна рада формує виконавчий апарат, керуючись яким 

документом? 

20. Коли таємне голосування на сесії місцевої ради є обов’язковим? 

21. Перед ким несуть відповідальність органи і посадові особи місцевого 

самоврядування? 

22. Хто приймає рішення про дострокове припинення повноважень 

органу самоорганізації населення? 

23. Чиї інтереси представляє депутат : територіального округу чи 

територіальної громади? 

24. Яким складом ради затверджується тимчасова контрольна комісія? 



25. Особливості засідань тимчасових контрольних комісій ? 

26. Коли припиняються повноваження тимчасових контрольних комісій? 

27. Чим відрізняється депутатський запит від депутатського запитання? 

28. Чим відрізняється депутатська група від депутатської фракції ? 

29. Хто затверджує Положення про відділи і управління ? 

30. Хто затверджує регламент виконавчого комітету міської ради ? 

 

 


