
Муніципальне право за своїм змістом виступає регулятором: 

 

За формою муніципальне право є галуззю, джерелами якого є: 

 

Предметом муніципального права є місцеве самоврядування як відносно самостійний вид суспільних 

відносин, зокрема, позначте зайве: 

 

Основні види джерел муніципального права, позначте зайве: 

 

Систему муніципального права України не складають: 

 

Основними суб’єктами муніципально-правових відносин не являються: 

 

Основними об’єктами муніципально-правових відносин є: 

 

Муніципальне право як наука це: 

 

Основними суб’єктами муніципально-правових відносин є: 

 

Систему муніципального права України складають: 

 

Назвіть акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування як джерел муніципального права 

України: 

 

Назвіть окрему групу джерел муніципального права, які регулюють суспільні відносини у місцевому 

самоврядуванні, але поряд з іншими позбавлені юридичних властивостей, притаманних іншим 

джерелам (територія дії, коло осіб, відповідальність за невиконання тощо): 

 

Які рішення як джерела муніципального права мають дорадчий характер: 

 

Предмет муніципального права України не складають: 

 

Назвіть акти посадових осіб місцевого самоврядування як джерел муніципального права України: 

 

Назвіть акти органів місцевого самоврядування як джерел муніципального права України: 

 

Який напрям діяльності не є функцією місцевого самоврядування: 

 

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за посадою староста є: 

 

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста є: 

 

Яким нормативно-правовим актом визначається поняття місцевого самоврядування: 

 

Як визначає місцеве самоврядування Конституція України: 

 

Як визначає місцеве самоврядування Європейська хартія місцевого самоврядування: 

 

Як визначає місцеве самоврядування Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 



 

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах (зазначте які законодавчо не 

закріплені): 

 

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах, позначте зайве: 

 

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: 

 

Система місцевого самоврядування в Україні не включає: 

 

Система місцевого самоврядування в Україні включає: 

 

Громадські слухання проводяться не рідше: 

 

Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають: 

 

Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку, підлягає: 

 

Рішення, прийняті місцевим референдумом, є: 

 

Яка діяльність територіальної громади визначається як форма діяльності: 

 

Староста як посадова особа місцевого самоврядування: 

 

З якою метою органи місцевого самоврядування об’єднуються у асоціації органів місцевого 

самоврядування: 

 

Органи місцевого самоврядування з метою захисту прав та інтересів територіальних громад можуть 

об’єднуватися у: 

 

Органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень можуть 

об’єднуватися у: 

 

З якою метою органи місцевого самоврядування об’єднуються у асоціації органів місцевого 

самоврядування: 

 

Рішення, прийняті місцевим референдумом, є: 

 

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципі: 

 

Староста як посадова особа місцевого самоврядування: 

 

Яка спільнота не є територіальною громадою: 

 

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» територіальна громада це: 

 

Територіальні громади в порядку, встановленому законом, можуть: 

 

 



Територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об’єдналися в одну територіальну 

громаду, можуть: 

 

Яка мета децентралізації влади в Україні: 

 

Які відносини регулює Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»?: 

 

Хто є суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад: 

 

Основні умови добровільного об’єднання територіальних громад: 

 

Хто із перелічених суб’єктів може бути ініціатором добровільного об’єднання територіальних громад 

сіл, селищ, міст: 

 

Співробітництво територіальних громад здійснюється у формі: 

 

Хто із перелічених суб’єктів може бути ініціатором співробітництва територіальних громад: 

 

Держава стимулює співробітництво територіальних громад у разі, якщо: 

 

Що таке співробітництво територіальних громад: 

 

Яка діяльність територіальної громади не визначається як форма діяльності: 

 

З якою метою приймається Статут територіальної громади: 

 

Коли може бути застосоване обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування: 

 

Яка спільнота є територіальною громадою: 

 

Добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням 

принципу: 

 

Хто розробляє перспективний план формування територій громад області: 

 

Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють: 

 

Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на 

чергових виборах, становить:  

 

Загальний склад сільської, селищної, міської, районної, обласної ради визначається: 

 

Сільська, селищна, міська, обласна та районна рада вважається повноважною: 

 

Що, у відповідності із нормами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відбувається, якщо до сільської, селищної, міської, обласної чи районної  ради обрано менше двох 

третин її складу: 

 



Хто, у відповідності із приписами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», приймає 

рішення про утворення у містах з районним поділом районних в місті рад:  

 

У якій формі рада приймає нормативні та інші акти, у відповідності із приписами Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

Сесія сільської, селищної, міської, районної в місті (у випадку її створення), районної та обласної ради 

складається з: 

 

Продовжте законодавче положення: «Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні 

бере участь…»: 

 

Хто відкриває і веде сесію сільської,селищної, міської ради:  

 

Хто входить до складу постійних комісій рад: 

 

Для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання сільської, 

селищної, міської ради, здійснення контролю за виконанням їх рішень, рішень їх виконавчого 

комітету, ради обирають: 

 

До складу постійних комісій не може бути обраний: 

 

Повноваження депутата місцевої ради закінчуються: 

 

Перед ким є підзвітними та відповідальними постійні комісії ради: 

 

Продовжте законодавче положення «…є органами ради, які обираються з числа її депутатів для 

здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого 

самоврядування»: 

 

З якого моменту, відповідно до законодавства України, починаються повноваження депутата 

відповідної місцевої ради: 

 

В якому випадку засідання постійної комісії місцевої ради є правомочним: 

 

Що з наведеного не є підставою для дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради: 

 

Як часто депутат місцевої ради зобов’язаний у силу вимог закону звітувати про свою роботу перед 

виборцями відповідного виборчого округу: 

 

Як називаються об’єднання депутатів місцевої ради, які створюються для спільної роботи по 

здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах: 

 

Як називаються об’єднання депутатів сільських та селищних рад на основі єдності поглядів або 

партійного членства: 

 

Яку максимальну кількість помічників-консультантів може мати депутат місцевої ради: 

 



Як називається гарантія депутатської діяльності, при якій депутат місцевої ради не несе 

відповідальності за виступи на засіданнях ради та її органів, за винятком відповідальності за образу 

чи наклеп: 

 

Протягом якого часу не може змінюватись визначений міськими радами обсяг повноважень 

районних у місті рад та їх виконавчих органів: 

 

В який строк скликається сесія відповідної місцевої ради у разі необхідності розгляду електронної 

петиції, що набрала необхідну кількість підписів: 

 

Які документи готуються постійними комісіями за результатами вивчення і розгляду питань: 

 

Які документи подають на розгляд ради контрольні комісії: 

 

Який орган (посадова особа) уповноважена приймати рішення про проведення чергових виборів 

депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, 

селищних, міських голів, старост: 

 

Який орган (посадова особа) уповноважена приймати рішення про проведення перших виборів 

депутатів, сільських, селищних, міських голів: 

 

Який орган (посадова особа) уповноважена приймати рішення про проведення позачергових виборів 

старост в разі дострокового припинення їх повноважень: 

 

В який строк призначаються чергові місцеві вибори: 

 

В який строк призначаються позачергові місцеві вибори: 

 

Якими відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» можуть бути дільничні виборчі комісії: 

 

За яким видом і типом виборчої системи відбуваються вибори міського голови міста, кількість 

виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч: 

 

За яким видом і типом виборчої системи відбуваються вибори старости: 

 

За яким видом і типом виборчої системи відбуваються вибори міського голови міста, кількість 

виборців у якому є меншою ніж 90 тисяч: 

 

За яким видом і типом виборчої системи відбуваються вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад: 

 

Яким органом (посадовою особою) визначається чисельність працівників органів місцевого 

самоврядування: 

 

Від чого залежить загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради: 

 

В якому розмірі вноситься грошова застава відповідним суб’єктом виборчого процесу у разі 

висунення кандидати на посаду міського голови: 

 



В якому розмірі вноситься грошова застава відповідним суб’єктом виборчого процесу у разі 

висунення виборчого списку кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

обласної, районної, міської, районної у місті ради, висунутого у багатомандатному виборчому окрузі: 

 

Кому забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду: 

 

Які вимоги щодо знання державної мови ставляться до секретаря територіальної, дільничної 

виборчої комісії відповідно до Закону України «Про місцеві вибори»: 

 

Хто має право бути присутнім на засіданнях виборчої комісії, у приміщеннях виборчої дільниці: 

 

Хто має право подавати кандидатури до складу територіальних виборчих комісій на місцевих 

виборах: 

 

Право висування кандидатів у депутати обласної, районної, міської, районної у місті ради 

реалізується виборцями у відповідних багатомандатних виборчих округах: 

 

Право висування кандидатів у депутати сільських, селищних рад реалізується виборцями в 

одномандатних виборчих округах: 

 

Право висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости реалізується 

виборцями у відповідних єдиних одномандатних виборчих округах: 

 

Яку кількість довірених осіб може мати кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі: 

 

Яку кількість довірених осіб може мати кандидат на посаду сільського, селищного, міського (міст, 

кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови, старости: 

 

Яку кількість довірених осіб може мати кандидат на посаду міського (міст, кількість виборців у яких 

дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови: 

 

Хто наділяється правом голосу на виборах депутатів районної ради: 

 

Хто наділяється правом голосу на додаткових виборах депутатів сільської, селищної ради: 

 

Які з названих видів виборів не відносяться до місцевих: 

 

Як часто сільський, селищний, міський голова зобов’язаний звітувати про свою роботу перед 

територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами:  

 

В який термін на вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський 

голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради:  

 

В який строк рішення сільської, селищної, міської ради з моменту його прийняття може бути зупинено 

сільським, селищним, міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із 

обґрунтуванням зауважень: 

 

Яка кількість депутатів місцевої ради має проголосувати за відхилення зауваження сільського, 

селищного, міського голови у разі зупинення ним рішення відповідної ради: 



За яким видом і типом виборчої системи відбуваються вибори Київського міського голови: 

 

Продовжте законодавчий припис: «Сільський, селищний, міський голова в межах своїх повноважень 

видає…» 

 

Ким не може бути сільський, селищний, міський голова: 

 

У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим 

припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх 

повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює: 

 

Що не входить до компетенції сільського, селищного, міського голови: 

 

Вкажіть повноваження сільського, селищного, міського голови: 

 

Продовжте законодавчий припис: «Сільський, селищний, міський голова є …» 

 

З якими видами діяльності може суміщати свою службову роботу сільський, селищний, міський 

голова: 

 

Повноваження сільських, селищних, міських голів можуть бути тимчасово покладені на керівника 

відповідної: 

 

Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих виборах 

становить: 

 

За яким видом і типом виборчої системи відбуваються вибори сільського, селищного голови: 

 

Хто створює виконавчий апарат обласної, районної ради: 

 

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради утворюється: 

 

Кількісний склад виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради 

визначається: 

 

Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради 

затверджується: 

 

Хто не може входити до складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті 

ради: 

 

До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою входить: 

 

Очолює  виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради: 

 

У виконавчому комітеті сільської ради функції секретаря виконкому за рішенням ради може 

здійснювати: 

 



Особи, які входять до складу виконкому (крім тих, хто працює в виконавчих органах на постійній 

основі): 

 

На осіб, які входять до складу виконкому ради (на постійній основі) поширюються вимоги щодо 

несумісності, встановлені для: 

 

Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним: 

 

Виконавчий комітет ради: 

 

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі її 

створення) ради є: 

 

Засідання виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради скликаються: 

 

Засідання виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради є правомочними, 

якщо в них бере участь: 

 

Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, селищної, міської, районної у місті ради 

створюються: 

 

Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними: 

 

Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду та 

звільняються з посади: 

 

Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються: 

 

Який орган у складі виконавчого комітету утворює міська рада: 

 

Виконавчий комітет ради з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади є 

підконтрольним: 

 

Виконавчий комітет ради: 

 

Хто з депутатів сільської, селищної, міської ради може входити до складу виконавчого комітету: 

 

Хто очолює виконавчий апарат обласної, районної ради: 

 

Які акти в межах своїх повноважень приймає виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради: 

 

Органами самоорганізації населення є: 

 

Основними завданнями органів самоорганізації населення є: 

 

Яка із стадій не належить до процедури створення органу самоорганізації населення: 

 

З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до сільської, селищної, міської, 

районної в місті ради можуть звернутися: 



 

Рішення зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу 

самоорганізації населення приймається: 

 

На зборах (конференції) жителів за місцем проживання, що ініціюють створення органу 

самоорганізації населення, повинно взяти участь: 

 

Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надає: 

 

Питання про створення органу самоорганізації населення розглядається на найближчому засіданні 

відповідної ради за участю: 

 

Рішення сільської, селищної, міської ради про відмову у наданні дозволу на створення органу 

самоорганізації населення може бути оскаржено: 

 

Орган самоорганізації населення обирається: 

 

До складу органу самоорганізації населення не входить: 

 

Обраними до складу органу самоорганізації населення вважаються особи, які одержали: 

 

Члени органу самоорганізації населення можуть бути достроково відкликані за рішенням: 

 

Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється: 

 

Органами самоорганізації населення є: 

 

Сільська, селищна, міська або районна у місті рада не може делегувати органу самоорганізації 

населення повноваження: 

 

Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є: 

 

Засідання органу самоорганізації населення скликаються не рідше: 

 

Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало: 

 

Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов'язки на: 

 

Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення в межах своїх повноважень 

здійснюють: 

 

Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені за рішенням 

суду у разі: 

 

Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені за рішенням 

зборів (конференції) жителів за місцем проживання у разі: 

 

Провідне місце у структурі матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування посідає: 

 



Комунальна власність виступає: 

 

Суб’єктами права комунальної власності визнаються: 

 

До складу об’єктів права комунальної власності не входять: 

 

До складу об’єктів права комунальної власності не входять: 

 

Перелік об’єктів комунальної власності визначений: 

 

Перелік об’єктів виключного права комунальної власності, які не можуть бути відчужені, 

визначається: 

 

До переліку об’єктів виключного права комунальної власності, які не можуть бути відчужені, не 

входять: 

 

Управління об’єктами права комунальної власності здійснюють: 

 

Які з повноважень щодо управління об’єктами комунальної власності не належать до виключної 

компетенції сільських, селищних, міських рад: 

 

Які з повноважень щодо управління об’єктами комунальної власності не належать до компетенції 

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад: 

 

Які з повноважень в галузі бюджету, фінансів і цін не належать до компетенції виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад: 

 

Місцеві бюджети самостійно розробляють, затверджують і виконують: 

 

Районні та обласні бюджети складають і виконують: 

 

Які надходження не відносяться до джерел формування доходів місцевих бюджетів: 

 

Видатки місцевого бюджету здійснюються із: 

 

На реалізацію програм соціально-економічного розвитку міста, пов’язаних зі здійсненням 

інвестиційної діяльності спрямовуються: 

 

На фінансування діяльності виконавчих органів ради спрямовуються: 

 

Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради може бути 

достроково припинене у випадку: 

 

Хто може порушити питання про дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської, 

районної в місті ради за рішенням місцевого референдуму: 

 

Хто може порушити перед Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів 

сільської, селищної, міської, районної у місті ради: 

 



Хто може порушити перед Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів 

районної та обласної ради: 

 

Хто може порушити перед Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів 

міської та районної у місті ради: 

 

Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради може бути 

достроково припинене у випадку: 

 

Сільська, селищна, міська, районна в місті рада, щодо якої прийнято рішення про дострокове 

припинення повноважень продовжує діяти до: 

 

Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі: 

 

Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково за 

рішенням відповідної ради: 

 

Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень 

сільського, селищного, міського голови приймається: 

 

Сільський, селищний, міський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в 

порядку, визначеному: 

 

Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання сільського голови за народною ініціативою 

приймається на зборах виборців у кількості не менше: 

 

Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання селищного голови за народною ініціативою 

приймається на зборах виборців у кількості не менше: 

 

Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання міського голови міст обласного значення за 

народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше: 

 

Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання міського міста Києва за народною ініціативою 

приймається на зборах виборців у кількості не менше: 

 

Збір підписів у разі відкликання сільського, селищного голови проводиться протягом: 

 

Збір підписів у разі відкликання міського голови міста районного значення проводиться протягом: 

 

Збір підписів у разі відкликання міського голови міста обласного значення проводиться протягом: 

 

Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає: 

 

Рішення про дострокове припинення повноважень старости у зв’язку з його відкликанням за 

народною ініціативою приймається за поданням: 

 

Повноваження старости припиняються достроково у разі: 

 

Повноваження органу самоорганізації населення припиняються достроково у разі: 



Рішення про дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення приймається: 

 

Україною не ратифіковано наступного міжнародно-правового акту у сфері місцевого самоврядування: 

 

Серед принципів, закріплених Європейською хартією місцевого самоврядування відсутній: 

 

Відповідно до положень статті 3 Європейської хартії місцевого самоврядування місцеве 

самоврядування це: 

 

Суть принципу субсидіарності, закріпленого у ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування 

зводиться до наступного: 

 

Відповідно до положень ст. 8 Європейської хартії – адміністративний нагляд за органами місцевого 

самоврядування здійснюється: 

 

Відповідно до положень ст. 6 Європейської хартії місцевого самоврядування органи місцевого 

самоврядування: 

 

Відповідно до положень статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування повноваження, якими 

наділяються органи місцевого самоврядування, як правило, мають бути: 

 

Відповідно до положень ст. 8 Європейської хартії місцевого самоврядування будь-який 

адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування, як правило, має на меті 

тільки: 

 

Відповідно до положень ст. 7 Європейської хартії місцевого самоврядування умови діяльності 

місцевих обраних представників повинні забезпечувати: 

 

Відповідно до положень ст. 9 Європейської хартії місцевого самоврядування для цілей здійснення 

позик інвестиційного капіталу органи місцевого самоврядування мають доступ до: 

 

Який з принципів закріплений Європейською хартією місцевого самоврядування: 

 

Відповідно до положень статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування повноваження, якими 

наділяються органи місцевого самоврядування не можуть_____________іншим, центральним або 

регіональним органом, якщо це не передбачене законом: 

 

Для забезпечення вільного здійснення своїх повноважень і поважання принципів місцевого 

самоврядування органи місцевого самоврядування мають право, згідно ст. 11 Європейської хартії 

місцевого самоврядування: 

 

Органи місцевого самоврядування мають право на умовах, які можуть бути передбачені законом: 

 

Органи місцевого самоврядування, згідно положень ст. 9 Європейської хартії місцевого 

самоврядування мають право в рамках національної економічної політики на: 

 

Згідно положень ст. 9 Європейської хартії місцевого самоврядування захист більш слабких у 

фінансовому відношенні органів місцевого самоврядування передбачає запровадження процедур: 

 



Відповідно до положень ст. 8 Європейської хартії місцевого самоврядування будь-який 

адміністративний нагляд за органами місцевого самоврядування може здійснюватися тільки згідно з 

процедурами та у випадках: 

 

Україною не ратифіковано наступного міжнародно-правового акту у сфері місцевого самоврядування: 

 

Згідно Європейскої хартії місцевого самоврядування умови служби найманих працівників органів 

місцевого самоврядування повинні дозволяти добір висококваліфікованого персоналу з 

урахуванням: 

 

Згідно Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітнитцво між територіальними 

общинами або властями "транскордонне співробітництво" - це: 

 

Транскордонне співробітництво здійснюється в межах компетенції територіальних общин або 

властей, визначеної: 

 

Згідно Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітнитцво між територіальними 

общинами або властями вислів "територіальні общини або власті" означає: 

 

Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітнитцво між територіальними общинами 

або властями є відкритою для підписання: 

 

Транскордонне співробітництво здійснюється в межах компетенції територіальних общин або 

властей, визначеної: 

 

Які угоди не відносять до типових міждержавних угод згідно з Європейською рамковою конвенцією 

про транскордонне співробітнитцво між територіальними общинами або властями: 

 

Ким обирається голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради: 

 

Яка кількість депутатів обласної ради може внести на розгляд відповідної ради проект рішення про 

звільнення голови відповідної ради: 

 

Які акти видає голова районної, обласної, районної у місті ради в межах своїх повноважень: 

 

Скільки заступників голови обласної ради обирає відповідна рада: 

 

Скільки заступників голови районної, районної у місті ради обирає відповідна рада: 

 

Які функції виконує президія (колегія) районної, обласної ради: 

 

Хто входить до складу президії (колегії) районної, обласної ради: 

 

На основі якого акту діє президія (колегія) районної, обласної ради: 

 

Ким обирається заступник голови районної, районної у місті (у разі її створення) ради, перший 

заступник, заступник голови обласної ради: 

 



Заступник голови районної у місті, районної ради, перший заступник, заступник голови обласної ради 

працюють у раді на: 

 

Голова районної, обласної ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним: 

 

У своїй діяльності голова районної, обласної ради є підзвітним: 

 

Голова районної, обласної ради: 

 

Що є наслідком оголошення відповідною радою рішення про недовіру голові відповідної місцевої 

державної адміністрації більшість від складу відповідної місцевої ради: 

 

Що є наслідком оголошення відповідною радою рішення про недовіру голові відповідної місцевої 

державної адміністрації двома третинами від складу відповідної місцевої ради: 

 

Районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що представляють: 

 

Скликає сесію обласної ради та веде засідання даної ради: 

 

Хто за посадою очолює виконавчий апарат обласної ради: 

 

Що з наведеного не входить до компетенції районної, обласної ради: 

 

З якою діяльністю голова районної, обласної ради не може суміщати свою службову діяльність: 

 

Кому підзвітний голова районної, обласної ради: 

 

Які акти приймає президія (колегія) районної, обласної ради: 

 

Які акти видає голова районної, обласної ради в межах своїх повноважень: 

 

Хто не входить до складу президії (колегії) районної, обласної ради: 

 

Кому підзвітний голова районної, обласної ради: 

 


