
Муніципальне право 

Перелік питань на модуль 

1. Поняття муніципального права як галузі права. 

2. Предмет правового регулювання муніципального права України. 

3. Метод муніципального права як галузі права. 

4. Історія муніципального права в Україні. 

5. Система муніципального права в Україні. 

6. Поняття та види джерел муніципального права України. 

7. Муніципальне право – як наука та навчальна дисципліна. 

8. Зміст принципу субсидіарності.  

9. Громадівська теорія місцевого самоврядування 

10. Зміст державницької теорії місцевого самоврядування 

11. Теорія дуалізму муніципального управління 

12. Поняття та ознаки місцевого самоврядування 

13. Система місцевого самоврядування в Україні 

14. Місцеве самоврядування та місцеві органи державної виконавчої влади в 

Україні. 

15. Поняття та ознаки територіальної громади 

16. Види територіальних громад в Україні 

17. Функції та повноваження територіальних громад 

18. Форми діяльності територіальних громад 

19. Порядок об’єднання територіальних громад 

20. Правова природа статуту  територіальної громади 

21. Порядок прийняття та реєстрації статуту територіальної громади 

22. Зміст (структура) статуту  територіальної громади 

23. Місцеві ради як представницькі органи місцевого самоврядування: 

поняття та ознаки 

24. Порядок формування місцевих рад  

25. Система та структура місцевих рад 

26. Функції та повноваження місцевих рад 

27. Районні у містах ради: особливості статусу 

28. Правовий статус депутата місцевої ради 

29. Акти місцевих рад 

30. Поняття та види форм діяльності  місцевих рад. Сесія, як основна 

організаційна форма діяльності місцевої ради 

31. Значення норм регламентів місцевих рад у правовому регулюванні їх 

діяльності. Структура регламенту місцевої ради. 

32. Сільський, селищний, міський голова – головна посадова особа 

територіальної громади 



33. Повноваження сільського, селищного, міського голови та його функції  

34.  Правовий статус голови районної, обласної, районної у місті ради 

35. Особливості правового статусу голів міст Києва та Севастополя 

36. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського 

голови, голови районної, обласної ради 

37. Система виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

38. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної в місті ради: 

порядок утворення та склад 

39. Повноваження виконавчого комітету  сільської, селищної, міської, 

районної в місті ради 

40. Організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, 

районної в місті ради 

41. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, селищної, міської, 

районної в місті ради: порядок утворення, види 

42. Основні функції та повноваження виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад та проблеми їх удосконалення 

43. Апарат виконавчого комітету сільської, селищної, міської,районної в 

місті ради 

44. Виконавчі органи у районах міст із районним поділом 

45. Статус службовців органів місцевого самоврядування 


