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Результати навчання: 

знати: 

 отримати необхідний об’єм знань процедурно-процесуально характеру для вирішення 

питань про відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

вміти: 

 професійно, юридично грамотно  тлумачити і обґрунтовувати застосовування 

конституційно-правові норми щодо конституційно-правової відповідальності органів 

та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Анотація  навчальної дисципліни:  

В спецкурсі розглядаються підстави , види і порядок відповідальності органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування встановлених Конституцією і законами України 

перед територіальною громадою, державою та юридичними і фізичними особами. 

На конкретних прикладах ілюструються можливі варіанти притягнення до 

конституційно-правової відповідальності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування дається загальний перелік санкцій конституційно-правової відповідальності, 

детальна характеристика кожної з них. Процедура дострокового припинення повноважень 

ради, сільського селищного, міського голови, старости села. 
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