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НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 
 

Спецкурс для студентів 5 курсу юридичного факультету (спеціалістів) 
 

Тести: 
 

 
Оберіть номер правильної відповіді: 

 
1. Муніципальна нормотворчість це: 
1. Форма здійснення місцевого самоврядування.  
2. Спосіб реалізації функцій уряду. 
3. Форма прямої демократії. 
4. Результат діяльності місцевих державних адміністрацій. 

 
2. Серед цілей муніципальної нормотворчості виокремлюють: 

      1.   Головну. 
      2.  Конкретну. 
      3.  Абстрактну. 
      4.  Другорядну. 

 
3. Спеціальними принципами муніципальної нормотворчості є: 

      1.  Субсидіарність 

      2.  Поєднання місцевих та державних інтересів 
      3.  Повнота нормотворчих повноважень з питань місцевого значення 
      4.  Ієрархічність 

 
4. Інституційне забезпечення нормотворчої діяльності органів місцевого 

самоврядування включає: 
      1.  Голів місцевих рад. 
      2.  Постійні комісії місцевих рад. 
      3.  Депутатські групи та фракції. 
      4.  Депутатський корпус. 

 
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: 
1. Міською радою з числа її депутатів на строк повноважень ради. 
2. Міською радою з числа її депутатів строком на чотири роки. 
3. Територіальною  громадою міста строком на чотири роки. 
4. Територіальною  громадою міста строком на п’ять років . 
 
7. Сільський голова обирається: 
1. Сільською радою з числа її депутатів строком на чотири роки. 
2. Територіальною  громадою села строком на п’ять років.  
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3. Сільською радою з числа її депутатів на строк повноважень ради. 
4. Територіальною  громадою села строком на чотири роки. 
 
8. Селищний голова обирається: 
1. Територіальною  громадою селища строком на чотири роки. 
2. Територіальною  громадою селища строком на п’ять років.  
3. Селищною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради. 
4. Селищною радою з числа її депутатів строком на чотири роки. 
 
9. Голова районної ради обирається: 
1. Територіальною  громадою району строком на чотири роки. 
2. Територіальною  громадою району строком на п’ять років.  
3. Районною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради. 
4. 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. До організаційно-правових форм муніципальної нормотворчості відносять: 
1. Сесії місцевих рад. 
2. Засідання постійних комісій. 
3. Засідання виконкомів місцевих рад. 
4. Засідання місцевих державних адміністрацій. 
 
12. Місцеве самоврядування – це: 
1. Гарантоване державою право та реальна здатність місцевої державної 

адміністрації самостійно вирішувати питання загальнодержавного значення. 
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. Муніципальна нормотворчість складається з наступних частин: 
1. Загальна. 
2. Нормопідготовча. 
3. Особлива. 
4. Нормоустановча. 
 
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.  
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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 на участь у місцевому 

самоврядуванні за належністю до відповідних: 
1. Політичних партій. 
2. Територіальних громад. 
3. Церковних громад. 
4. Населених пунктів. 
 
17. Підготовка проекту нормативно-правового акта, як стадія нормотворчого 

процесу включає: 
1. Вибір предмета регулювання. 
2. Прогнозування і планування нормотворчої діяльності. 
3. Визначення цілей майбутнього нормативно-правового акта. 
4. Дотримання вимог нормопроектної техніки. 
 
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. Зміст нормотворчого провадження в органі місцевого самоврядування 

включає: 
1. Попередній розгляд проекту нормативно-правового акта в громадських 

організаціях. 
2. Попередній розгляд проекту нормативно-правового акта в постійних комісіях 

ради. 
3. Обговорення та прийняття проекту на пленарному засіданні місцевої ради. 
4. Підписання нормативно-правового акта. 
 
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. 
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21. Способи офіційного оприлюднення нормативно-правових актів органів 
місцевого самоврядування включають: 

1. Опублікування. 
2. Поштове розсилання. 
3. Через засоби масової інформації (радіо, телебачення, інтернет-сайти). 
4. Інші способи. 

 
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. 
 
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. Порядок формування та організації діяльності місцевих рад визначається: 
1. Конституцією України. 
2. Рішеннями місцевих рад. 
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3. Ухвалами сесії місцевих рад. 
4. Статутами територіальних громад. 
 
 
27. Для удосконалення нормативної бази муніципальної нормотворчості 

необхідним є: 
1. Прийняття Закону «Про місцеві державні адміністрації». 
2. Прийняття Закону «Про нормативно-правові акти». 
3. Прийняття Муніципального кодексу. 
4. Прийняття Виборчого кодексу. 
 
28. 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. 
 


