
Тести з спецкурсу «Форми діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад»  

 

1. Народний депутат України здійснює свої повноваження: 

- на постійній основі; 

- на тимчасовій основі; 

- до моменту обрання Верховної Ради наступного скликання; 

- доки його не буде усунуто з поста в порядку імпічменту; 

- на привілейованій основі. 

 

2. Відмова народного депутата України скласти та підписати присягу має наслідком: 

- виключення його зі складу комітету Верховної Ради України; 

- проведення позачергових виборів до Верховної Ради України; 

- виключення його зі складу депутатської фракції; 

- не несе жодних правових наслідків; 

- втрату депутатського мандата. 

 

3. Повноваження народного депутата України припиняються: 

- з моменту закриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання; 

- з моменту відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання; 

-з моменту складення присяги депутатами Верховної Ради України нового скликання; 

-з моменту оголошення на засіданні Верховної Ради України про вихід із фракції; 

- народний депутат виконує свої повноваження довічно. 

 

4. Які з наведених положень щодо статусу народного депутата України є правильними: 

- народний депутат має право дорадчого голосу щодо всіх питань, що розглядаються на засіданнях 

Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано. 

- народний депутат має право ухвального голосу щодо частини питань, що розглядаються на 

засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано. 

- народний депутат має право неухильного голосу щодо всіх питань, що розглядаються на 

засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано. 

- народний депутат не має права ухилятись від голосування щодо питань, що розглядаються на 

засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано. 

- народний депутат має право ухвального голосу щодо всіх питань, що розглядаються на засіданнях 

Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано. 

 

5. Які з наведених положень щодо статусу народного депутата України є правильними: 

- народний депутат бере особисту участь у засіданнях Верховної Ради України чи її органів, до 

складу яких його обрано. 

- народний депутат бере опосередковану участь у засіданнях Верховної Ради України чи її органів, 

до складу яких його обрано. 

- народний депутат бере участь у засіданнях Верховної Ради України чи її органів, до складу яких 

його обрано через своїх довірених осіб. 

- народний депутат може брати участь у засіданнях Верховної Ради України чи її органів через 

представника. 

- народний депутат бере колективну участь у засіданнях Верховної Ради України чи її органів, до 

складу яких його обрано 

 

6. Які з наведених положень щодо відповідальності народного депутата України є правильними: 

- Народні депутати несуть матеріальну відповідальність за результати голосування або 

висловлювання у Верховній Раді України та її органах, за винятком відповідальності за образу чи 

наклеп. 



- народні депутати несуть особисту відповідальність за результати голосування або висловлювання 

у Верховній Раді України та її органах. 

- народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або 

висловлювання у Верховній Раді України та її органах, у тому числі за образу чи наклеп. 

- народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або 

висловлювання у Верховній Раді України та її органах, за винятком відповідальності за образу чи 

наклеп. 

- народні депутати не несуть моральної відповідальності за результати голосування або 

висловлювання у Верховній Раді України та її органах, за винятком відповідальності за образу чи 

наклеп. 

 

7. Народний депутат України має право законодавчої ініціативи, яке реалізується у формі внесення 

до Верховної Ради України: 

- законопроекту; 

- проекту постанови; 

- іншої законодавчої пропозиції; 

- законопроекту; 

- усі з перелічених варіантів. 

 

8. Народні депутати України мають право об'єднуватися в: 

- депутатські клуби та лобістські групи; 

- депутатські фракції та депутатські групи. 

- депутатські фракції, депутатські групи та блоки політичних партій. 

- політичні партії, депутатські фракції та депутатські групи. 

- політичні партії, блоки політичних партій, депутатські фракції та депутатські групи. 

 

9. Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України звернутися до Президента 

України із : 

- зауваженням; 

- запитом; 

- проханням; 

- пропозицією; 

- зверненням; 

 

10. Вставити пропущене слово: 

Народний депутат України є обраний відповідно до Закону __________ народу України: 

- адвокат; 

- посланець; 

- представник; 

- захисник; 

- делегат. 

 

11. Народний депутат України має право: 

- бути членом Кабінету Міністрів України; 

- бути керівником центрального органу виконавчої влади; 

- обіймати посаду міського, сільського, селищного голови; 

- залучатись як експерт органами у кримінальному провадженні; 

- займатися медичною практикою у вільний від виконання обов'язків народного депутата час. 

 

12. Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі: 

- припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України; 

- визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 



- особистої письмової заяви про складення депутатських повноважень; 

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 

- усі відповіді правильні. 

 

13. Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі: 

- виїзду на тимчасове проживання за межі України; 

- визнання його судом обмежено дієздатним; 

- особистої письмової заяви про складення депутатських повноважень; 

- набрання законної сили виправдувальним вироком щодо нього; 

- невходження народного депутата України до складу тимчасової слідчої комісії. 

 

14. Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі: 

- визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 

- тяжкої хвороби; 

- порушення кримінального провадження щодо нього; 

- виїзду на тимчасове проживання за межі України; 

- невходження народного депутата України до складу тимчасової спеціальної комісії. 

 

15. У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами 

діяльності повноваження народного депутата: 

- припиняються достроково на підставі конституційного звичаю за рішенням Конституційного Суду; 

- припиняються достроково на підставі рішення фракції; 

- припиняються з моменту відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання; 

- припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду; 

- припиняються лише у разі особистої письмової заяви про складення депутатських повноважень. 

 

16. Яка з наведених варіантів відповідей є неправильною: 

- народний депутат бере участь у роботі депутатських фракцій (груп); 

- народний депутат виконує доручення Президента України; 

- народний депутат бере участь у парламентських слуханнях; 

- народний депутат бере участь у роботі над законопроектами;  

- народний депутат бере участь у роботі над іншими актами Верховної Ради України. 

 

17. Присягу перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України зачитує: 

- наймолодший за віком народний депутат України; 

- найдосвідченіший за віком народний депутат України; 

- Голова Верховної Ради України; 

- керівник Апарату Верховної Ради України; 

- найстарший за віком народний депутат України. 

 

18. Народні депутати України не можуть бути без згоди ____________ притягнені до кримінальної 

відповідальності, затримані чи заарештовані. 

- Верховної Ради України; 

- Генерального прокурора України; 

- Президента України; 

- керівника депутатської фракції, до складу якої входить депутат; 

- Кабінету Міністрів України. 

 

19. Народні депутати України не можуть бути без згоди ____________ притягнені до кримінальної 

відповідальності, затримані чи заарештовані. 

- Прем’єр-міністра України; 

- Генерального прокурора України; 



- Президента України; 

- Верховної Ради України; 

- Кабінету Міністрів України. 

 

20. Народний депутат, який не має спеціальних повноважень на представництво Верховної Ради 

України, має право вступати у відносини з посадовими особами і державними органами іноземних 

держав: 

- лише від імені держави України; 

- лише від свого імені; 

- від імені Верховної Ради України; 

- від імені народу України; 

- лише від імені депутатської фракції, до складу якої входить депутат. 

 

21. Народний депутат користується правом _____________ прийому з питань депутатської 

діяльності керівниками та іншими посадовими особами органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування: 

- почергового; 

- негайного; 

- невідкладного; 

- термінового; 

- виключного. 

 

22. Доступ народного депутата України до державної таємниці усіх ступенів секретності: 

- не допускається; 

- надається після взяття народним депутатом письмового зобов'язання щодо збереження державної 

таємниці; 

- надається після взяття народним депутатом письмового зобов'язання щодо збереження 

конфіденційної інформації; 

- надається після взяття народним депутатом письмового зобов'язання щодо нерозповсюдження 

отриманих даних; 

- допускається в будь-яких випадках. 

 

23. Час роботи народного депутата у Верховній Раді України зараховується: 

- до стажу державної служби; 

- до загального і безперервного стажу роботи;  

- до стажу роботи (служби) за спеціальністю; 

- до стажу роботи, який дає право на встановлення процентних надбавок до заробітної плати та 

одержання одноразової винагороди за вислугу років; 

- усі відповіді правильні. 

 

24. Народному депутату після закінчення строку його повноважень надається попередня робота 

(посада), а в разі неможливості цього : 

- він зараховується до резерву кадрів Адміністрації Президента України; 

- він зараховується до резерву кадрів Головного управління державної служби України; 

- він зараховується до резерву кадрів Кабінету Міністрів України; 

- він зараховується до резерву кадрів Апарату Верховної Ради України; 

- він зараховується до резерву кадрів Головного управління Служби безпеки України. 

 

25. Народний депутат зобов'язаний: 

- бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до 

складу яких його обрано; 



- опосередковано брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою України 

та її органами; 

- виконувати доручення Верховної Ради України, Президента України; 

- інформувати виборців про свою депутатську діяльність через засоби масової інформації, на зборах 

виборців періодично, але не рідше одного разу за скликання; 

- виконувати доручення Кабінету Міністрів України. 

 

26. Народний депутат як член депутатської фракції (групи) зобов’язаний: 

- додержуватись вимог Коаліційної угоди; 

- виконувати функції, закріплені Положенням про депутатську фракцію (групу), відповідно Закону 

України «Про статус народного депутата України»,Закону України «Про Регламент Верховної Ради 

України» та інших законів України; 

- представляти інтереси голови депутатської фракції (групи) у комітеті, тимчасовій спеціальній або 

тимчасовій слідчій комісії, до складу яких його обрано; 

- виконувати доручення голови депутатської фракції (групи) у комітеті, тимчасовій спеціальній або 

тимчасовій слідчій комісії, до складу яких його обрано; 

- додержуватись вимог міжфракційної угоди. 

 

27. Народний депутат України зобов’язаний під час оформлення на роботу у Верховну Раду 

України, а потім ________ протягом здійснення своїх повноважень, але не пізніше 1 квітня подавати 

за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 

минулий рік: 

- раз на два роки; 

- щороку; 

- щоквартально; 

- щомісяця; 

- кожної сесії. 

 

28. Народному депутату України гарантується депутатська недоторканність: 

- на весь строк здійснення депутатських повноважень,за винятком сесійних тижнів; 

- на час перебування у Верховній Раді України та її органах; 

- на час перебування у Верховній Раді України та її органах, включаючи час добирання до 

Верховної Ради України; 

- на весь строк здійснення депутатських повноважень; 

- на весь строк здійснення депутатських повноважень, за винятком перебування у відпустці.  

 

29. За дні, в які народний депутат України без поважних причин не виконує свої депутатські 

повноваження: 

- народним депутатам не провадяться виплати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень; 

- народним депутатам провадиться доплата; 

- народним депутатам провадяться виплати у розмірі 50 відсотків виплат, пов’язаних з виконанням 

депутатських повноважень; 

- народним депутатам провадяться виплати у розмірі 30 відсотків виплат, пов’язаних з виконанням 

депутатських повноважень; 

- виплачуються премії. 

 

30. Помічником-консультантом народного депутата може бути: 

- громадянин України, що має середню спеціальну чи вищу освіту і вільно володіє державною 

мовою; 

- громадянин України, що має вищу освіту і вільно володіє державною мовою; 

- громадянин України, що має середню спеціальну чи вищу освіту і вільно володіє двома 

іноземними мовами; 



- громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, який має вищу освіту і вільно володіє 

державною мовою; 

- громадянин України, іноземець чи особа без громадянства що має середню спеціальну освіту. 

 

31. Помічником-консультантом народного депутата може бути: 

- громадянин України, що не володіє державною мовою; 

- громадянин України, що вільно володіє державною мовою; 

- громадянин України, що володіє двома іноземними мовами; 

- громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, що вільно володіють державною 

мовою; 

- громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, що володіють двома іноземними 

мовами. 

 

32. Помічником-консультантом народного депутата може бути: 

- громадянин України, що має середню освіту; 

- громадянин України, що не має жодної освіти; 

- громадянин України, що має початкову освіту; 

- громадянин України, що має середню спеціальну освіту; 

- громадянин України, що має неповну середню освіту. 

 

33. На протязі якого часу народний депутат України повинен скласти свої повноваження чи 

припинити діяльність, несумісну із депутатською, якщо виникли обставини, що порушують вимоги 

щодо несумісності депутатського мандата: 

- 14 днів; 

- 21 дня; 

- 10 днів; 

- 20 днів; 

- 30 днів. 

 

34. Перед вступом на посаду народні депутати України складають присягу перед: 

- народом України; 

- Богом; 

- власною совістю; 

- Верховною Радою України; 

- Президентом України. 

 

35. На вірність кому присягають народні депутати України, згідно положень Конституції України: 

- виборцям свого виборчого округу; 

- територіальній громаді; 

- Україні; 

- Президенту України; 

- усім присутнім у залі Верховної Ради України.  

 

36. Назвіть елемент депутатського індемнітету: 

- народні депутати України несуть відповідальність за результати голосування; 

- народні депутати України не несуть відповідальності за висловлювання у Верховній Раді України; 

- народні депутати України не несуть адміністративної відповідальності; 

- народні депутати України не отримують заробітну плату; 

- народні депутати України не можуть бути затримані чи заарештовані без згоди Верховної Ради 

України. 

 

37. Назвіть елемент депутатського індемнітету: 



- народні депутати України не несуть відповідальності за результати голосування; 

- народні депутати України несуть відповідальність за висловлювання у Верховній Раді України; 

- народні депутати України не несуть матеріальної відповідальності; 

- народні депутати України працюють на громадських засадах; 

- народні депутати України не можуть бути затримані чи заарештовані без згоди Верховної Ради 

України. 

 

38. Назвіть елемент депутатського імунітету: 

- народні депутати України не несуть відповідальності за результати голосування; 

- народні депутати України не несуть відповідальності за висловлювання у Верховній Раді України; 

- народні депутати України несуть відповідальність за образу чи наклеп; 

- народні депутати України отримують заробітну плату; 

- народні депутати України не можуть бути затримані чи заарештовані без згоди Верховної Ради 

України. 

 

39. Назвіть елемент депутатського імунітету: 

- народні депутати України не несуть відповідальності за результати голосування; 

- народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до 

кримінальної відповідальності; 

- народні депутати України не несуть відповідальності за висловлювання у Верховній Раді України; 

- народні депутати України несуть відповідальність за образу чи наклеп; 

- народні депутати України можуть бути затримані чи заарештовані без згоди Верховної Ради 

України. 

 

40. Що є наслідком відмови народного депутата України скласти присягу: 

- позбавлення депутатської недоторканності; 

- втрата депутатського індемнітету; 

- втрата депутатського мандата; 

- втрата депутатського імунітету; 

- притягнення до конституційної відповідальності. 

 

41. Для створення тимчасових слідчих комісій необхідно, щоб за це проголосувала не менше як: 

- 150 народних депутатів; 

- 226 народних депутатів; 

- 300 народних депутатів; 

- 225 народних депутатів; 

- 200 народних депутатів. 

 

42. Якою мінімальною кількістю народних депутатів України має бути підтримано рішення про 

направлення депутатського запиту відповідному органу чи посадовій особі: 

- 226; 

- 45; 

- 190; 

- 270; 

- 90; 

 

43. Нормативне положення про те, що народний депутат не може бути без згоди Верховної Ради 

України притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований є частиною: 

- депутатського індемнітету. 

- депутатського імунітету. 

- депутатського обліку. 



- депутатського континуїтету. 

- депутатського контенту.  

 

44. Вимога народного депутата, яка заявляється до Кабінету Міністрів України дати офіційну 

відповідь з питань, віднесених до його компетенції називається: 

- депутатське звернення; 

- депутатський запит; 

- депутатське запитання; 

- депутатська заява; 

- депутатське клопотання. 

 

45. Викладена у письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена, народним депутатом до 

органу місцевого самоврядування щодо викладення позиції з питання, віднесеного до його 

компетенції, називається: 

- депутатське звернення; 

- депутатський запит; 

- депутатське запитання; 

- депутатська заява; 

- депутатське клопотання. 

 

46. Звання народного депутата із зазначенням порядкового номера скликання Верховної Ради 

України зберігається за ним: 

- тимчасово; 

- протягом сесії; 

- протягом каденції; 

- довічно; 

- до виходу на пенсію. 

 

47. При виконанні своїх повноважень народний депутат керується Конституцією України, законами 

України та: 

- загальновизнаними нормами права; 

- загальновизнаними принципами права; 

- загальновизнаними нормами моралі; 

- загальновизнаними правилами;  

- власною совістю. 

 

48. Максимальна кількість помічників-консультантів народного депутата України: 

- 30; 

- 15; 

- 5; 

- 31; 

- 24; 

 

49. Діяльність народного депутата України у Верховній Раді України включає в себе:  

- участь у засіданнях Верховної Ради України; 

- робота із ЗМІ; 

- участь у закордонних поїздках; 

- лобістську діяльність; 

- участь у кулуарних зустрічах. 

 

50. Назвіть форму, у якій реалізується право законодавчої ініціативи: 

- проект конституційної поправки; 



- проект постанови; 

- проект внесення змін до закону; 

- проект ухвали; 

- проект розпорядження. 

 

51. Чиї інтереси представляє депутат сільської, селищної, міської, районної у місті ради: 

- народу України; 

- територіальної громади села, селища, міста; 

- суміжних територіальних громад; 

- територіальної громади району і області; 

- територіальної громади регіону. 

 

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

місцевої ради: 

- з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради 

рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів; 

- з моменту офіційного оголошення Центральною виборчою комісією на сесії ради рішення про 

підсумки виборів та визнання повноважень депутатів; 

- з моменту офіційного оприлюднення відповідною територіальною виборчою комісією у офіційному 

місцевому виданні повідомлення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів; 

- з моменту офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією у офіційному місцевому 

виданні повідомлення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів; 

- з моменту неофіційного оголошення відповідною дільничною виборчою комісією на сесії ради 

рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів. 

 

53. Що з наведеного не є підставою для дострокового припинення повноважень депутата місцевої 

ради: 

- визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 

- закінчення терміну його повноважень; 

- обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не 

сумісне з виконанням депутатських повноважень; 

- його відкликання виборцями у встановленому законом порядку; 

- обрання його депутатом іншої місцевої ради. 

 

54. Що з наведеного не є підставою для дострокового припинення повноважень депутата місцевої 

ради: 

- визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 

- його відкликання виборцями у встановленому законом порядку; 

- обрання його депутатом іншої місцевої ради; 

- обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не 

сумісне з виконанням депутатських повноважень 

- переїзду на постійне місце проживання поза межами відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці. 

 

55. Що з наведеного не є підставою для дострокового припинення повноважень депутата місцевої 

ради: 

- визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 

- обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не 

сумісне з виконанням депутатських повноважень 

- вчинення ним корупційного правопорушення із застосуванням до нього відповідальності у вигляді 

штрафу; 

- його відкликання виборцями у встановленому законом порядку; 



- його смерті. 

 

56. Повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково за рішенням відповідної 

ради у зв'язку: 

- з колективною заявою депутата місцевої ради про складення ним депутатських повноважень; 

- з особистим проханням депутата місцевої ради про складення ним депутатських повноважень; 

- з особистою заявою депутата місцевої ради про складення ним депутатських повноважень; 

- з особистою декларацією депутата місцевої ради про складення ним депутатських повноважень; 

- з особистою ініціативою депутата місцевої ради про складення ним депутатських повноважень. 

 

57. Повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково за рішенням відповідної 

ради у зв'язку: 

- з несплатою аліментів на утримання дитини, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний 

розмір якої перевищує суму відповідних платежів за десять місяців з дня пред’явлення виконавчого 

документа до примусового виконання; 

- з несплатою елементів на утримання дитини, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний 

розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення 

виконавчого документа до примусового виконання; 

- з сплатою аліментів на утримання дитини, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний 

розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення 

виконавчого документа до примусового виконання; 

- з несплатою аліментів на утримання дитини, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний 

розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення 

виконавчого документа до примусового виконання; 

- з несплатою аліментів на утримання дитини, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний 

розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять років з дня пред’явлення 

виконавчого документа до примусового виконання. 

 

58. Повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково за рішенням відповідної 

ради у зв'язку: 

- з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не 

пов'язаного з позбавленням волі; 

- з набранням законної сили виправдувальним вироком суду, за яким його виправдано; 

- з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не 

пов'язаного з обмеженням волі; 

- з набранням законної сили рішення ради, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з 

позбавленням волі; 

- з набранням законної сили обвинувальною резолюцією суду, за яким його засуджено до покарання, 

не пов'язаного з позбавленням волі. 

 

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

перед виборцями відповідного виборчого округу: 

- не рідше одного разу на місяць; 

- не рідше одного разу на рік; 

- не рідше одного разу на три місяці; 

- не рідше одного разу на шість місяців; 

- не рідше одного разу на три роки. 

 

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

здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах: 

- депутатські групи; 

- депутатські клуби; 



- депутатські комісії; 

- депутатські фракції; 

- депутатські локації. 

 

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

партійного членства: 

- депутатські групи; 

- депутатські клуби; 

- депутатські комісії; 

- депутатські фракції; 

- депутатські локації. 

 

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

- десять; 

- п’ятнадцять; 

- п’ять; 

- три; 

- тридцять один. 

 

63. 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: 

- депутатська гарантія; 

- депутатська інтерпеляція; 

- депутатський імунітет; 

- депутатський індемнітет; 

- депутатський континуїтет. 

 

64. Депутат місцевої ради здійснює свої повноваження: 

- на постійній основі; 

- не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю; 

- пориваючи з виробничою або службовою діяльністю; 

- на привілейованій основі; 

- на власний розсуд. 

 

65. Депутат місцевої ради, обраний секретарем сільської, селищної, міської ради працює у 

відповідній раді: 

- на власний розсуд; 

- на привілейованій основі; 

- на постійній основі; 

- на додатковій основі; 

- на змішаній основі. 

 

66. Депутат місцевої ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися такого 

правила депутатської етики: 

- не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи 

опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень; 

- приймати будь-які гонорари, подарунки, при цьому, не отримувати винагород безпосередньо чи 

опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень; 

- приймати будь-які гонорари, подарунки, отримувати винагороди безпосередньо чи опосередковано 

за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень; 



- не приймати виборців свого округу, не отримавши від них винагород безпосередньо чи 

опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень; 

- не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи 

опосередковано за місцем основної роботи. 

 

67. Що з наведеного не є правилом депутатської етики депутата місцевої ради: 

- керування загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого 

виборчого округу; 

- використання у публічних виступах недостовірних або неперевірених відомостей стосовно органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування; 

- не використання депутатського мандату в особистих інтересах чи в корисливих цілях; 

- керування у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і 

гідності; 

- не розголошення відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється 

законом. 

 

68. Що з наведеного не є правилом депутатської етики депутата місцевої ради: 

- керування загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого 

виборчого округу; 

- не використання у публічних виступах недостовірних або неперевірених відомостей стосовно 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

- використання депутатського мандату в особистих інтересах чи в корисливих цілях; 

- керування у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і 

гідності; 

- не розголошення відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється 

законом. 

 

69. Що з наведеного не є правилом депутатської етики депутата місцевої ради: 

- керування загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого 

виборчого округу; 

- не використання у публічних виступах недостовірних або неперевірених відомостей стосовно 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

- не використання депутатського мандату в особистих інтересах чи в корисливих цілях; 

- керування у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і 

гідності; 

- розголошення відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом. 

 

70. Депутат місцевої ради є відповідальним перед: 

- народом України; 

- виборцями відповідної області; 

- виборцями свого виборчого округу; 

- органами державної влади; 

- сільським, селищним, міським головою. 

 

71. Депутати місцевої ради працюють у комісіях: 

- на громадських засадах; 

- за винагороду з місцевого бюджету; 

- за обумовлений гонорар; 

- на добровільні пожертви територіальної громади; 

- за винагороду з державного бюджету. 

 

72. У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний: 



- уникати зв'язків з виборцями, відповідної територіальної громади, трудовими колективами і 

громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати місцевої ради, а також 

колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами 

місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади,  розташованими на відповідній 

території; 

- не рідше одного разу за час виконання ним своїх депутатських повноважень інформувати виборців 

про роботу місцевої ради та її органів, тощо; 

- брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації 

виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами 

місцевого самоврядування на території громади або  виборчого округу; 

- надавати матеріальну допомогу виборцям, які її потребують; 

- вести ситуативний, не рідше одного разу на рік, прийом виборців. 

 

73. У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний: 

- підтримувати зв'язок з виборцями, відповідною територіальною громадою, трудовими колективами 

і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати місцевої ради, а також 

колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами 

місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади,  розташованими на відповідній 

території; 

- не рідше одного разу за час виконання ним своїх депутатських повноважень інформувати виборців 

про роботу місцевої ради та її органів, тощо; 

- не брати участі у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в 

організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що 

проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або  виборчого округу; 

- надавати матеріальну допомогу виборцям, які її потребують; 

- вести ситуативний, не рідше одного разу на квартал, прийом виборців. 

 

74. Назвіть термін, якому відповідає наступне визначення: « ________– викладена у письмовій формі 

вимога депутата місцевої ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих 

органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, тощо здійснити певні дії, вжити заходів чи дати 

офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції»: 

- депутатська пропозиція; 

- депутатська заява; 

- депутатський запит; 

- депутатське звернення; 

- депутатське запитання. 

 

75. Якому терміну відповідає наступне визначення: «________– це засіб одержання депутатом 

місцевої ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми»: 

- депутатська скарга; 

- депутатське клопотання; 

- депутатський запит; 

- депутатське звернення; 

- депутатське запитання. 

 

76. Назвіть термін, якому відповідає наступне визначення: « ________– це підтримана радою вимога 

депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського,селищного, міського голови, 

керівників підприємств,  установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або 

зареєстровані на відповідній території, а депутата міської (міста обласного значення), районної, 

обласної ради – також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників 

відділів і управлінь з питань, як і віднесені до відання ради. 

- депутатська скарга; 



- депутатське клопотання; 

- депутатський запит; 

- депутатське звернення; 

- депутатське запитання. 

 

77. Депутат місцевої ради, крім секретаря ради, голови районної у місті, районної, обласної ради та їх 

заступників, повинен входити до складу однієї з_______________________, що утворюються радою. 

- тимчасових комісій; 

- пленарних комісій; 

- постійних комісій; 

- контрольних комісій; 

- міжвідомчих комісій. 

 

78. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на 

цьому наполягає не менше як: 

- 1/5 депутатів місцевої ради; 

- 1/4 депутатів місцевої ради; 

- 1/10 присутніх на засіданні депутатів місцевої ради; 

- 1/5 присутніх на засіданні депутатів місцевої ради; 

- 1/4 присутніх на засіданні депутатів місцевої ради. 

 

79. Яка мінімальна кількість депутатів необхідна для утворення депутатської групи у сільській раді: 

- 4; 

- 3; 

- 5; 

- 7; 

- 9. 

 

80. Яка мінімальна кількість депутатів необхідна для утворення депутатської групи у обласній раді: 

- 4; 

- 3; 

- 5; 

- 7; 

- 9. 

 

81. Яка мінімальна кількість депутатів необхідна для утворення депутатської групи у районній раді: 

- 5; 

- 3; 

- 6; 

- 9; 

- 7. 

 

82. Депутатська група депутатів місцевої ради може бути утворена: 

- в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання; 

- лише на першому пленарному засіданні відповідної ради; 

- протягом року, з часу складення депутатами своїх повноважень; 

- протягом трьох років, з часу складення депутатами своїх повноважень; 

- протягом першої сесії діяльності ради даного скликання. 

 

83. Депутат місцевої ради може входити до складу: 

- лише двох депутатських фракцій; 

- лише однієї депутатської фракції; 



- кількох депутатських фракцій; 

- декількох депутатських фракцій; 

- як однієї так і двох депутатських фракцій. 

 

84. Хто може бути помічником-консультантом депутата місцевої ради: 

- лише іноземець чи особа без громадянства; 

- як громадянин України так і іноземець чи особа без громадянства; 

- будь-яка категорія осіб, які законно проживають на території України; 

- будь-яка категорія осіб, які законно проживають на території відповідної територіальної громади; 

- лише громадянин України. 

 

85. Помічник-консультант депутата місцевої ради має право: 

- дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також Положення про 

помічника-консультанта депутата відповідної ради; 

- надавати депутату місцевої ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні 

ним депутатських повноважень; 

- за письмовим зверненням депутата місцевої ради та за згодою посадових осіб органів місцевого 

самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою; 

- допомагати депутату місцевої ради в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на 

особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них 

питань; 

- допомагати депутату місцевої ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями. 

 

86. Помічник-консультант депутата місцевої ради має право: 

- допомагати депутату місцевої ради в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на 

особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них 

питань; 

- дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також Положення про 

помічника-консультанта депутата відповідної ради; 

- допомагати депутату місцевої ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями; 

- входити і перебувати у приміщеннях відповідної місцевої ради за пред'явленням посвідчення 

помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку; 

 надавати депутату місцевої ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні 

ним депутатських повноважень. 

 

87. Помічник-консультант депутата місцевої ради має право: 

- одержувати надіслану на ім'я депутата місцевої ради поштову й телеграфну кореспонденцію, 

відправляти її за дорученням депутата місцевої ради; 

- допомагати депутату місцевої ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями; 

- надавати депутату місцевої ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні 

ним депутатських повноважень; 

- допомагати депутату місцевої ради в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на 

особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них 

питань; 

- дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також Положення про 

помічника-консультанта депутата відповідної ради. 

 

88. Помічник-консультант депутата місцевої ради зобов’язаний: 

- одержувати надіслану на ім'я депутата місцевої ради поштову й телеграфну кореспонденцію, 

відправляти її за дорученням депутата місцевої ради; 

- дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також Положення про 

помічника-консультанта депутата відповідної ради; 



- входити і перебувати у приміщеннях відповідної місцевої ради за пред'явленням посвідчення 

помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку; 

- за письмовим зверненням депутата місцевої ради та за згодою посадових осіб органів місцевого 

самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою; 

- за дорученням депутата місцевої ради брати участь в організації вивчення громадської думки, 

потреб територіальної громади, інформувати про них депутата відповідної місцевої ради та вносити 

пропозиції щодо шляхів їх вирішення. 

 

89. Помічник-консультант депутата місцевої ради зобов’язаний: 

- за дорученням депутата місцевої ради брати участь в організації вивчення громадської думки, 

потреб територіальної громади, інформувати про них депутата відповідної місцевої ради та вносити 

пропозиції щодо шляхів їх вирішення; 

- одержувати надіслану на ім'я депутата місцевої ради поштову й телеграфну кореспонденцію, 

відправляти її за дорученням депутата місцевої ради; 

- допомагати депутату місцевої ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями; 

- входити і перебувати у приміщеннях відповідної місцевої ради за пред'явленням посвідчення 

помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку; 

- за письмовим зверненням депутата місцевої ради та за згодою посадових осіб органів місцевого 

самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою. 

 

90. Помічник-консультант депутата місцевої ради зобов’язаний: 

- допомагати депутату місцевої ради в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на 

особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них 

питань; 

- одержувати надіслану на ім'я депутата місцевої ради поштову й телеграфну кореспонденцію, 

відправляти її за дорученням депутата місцевої ради; 

- за дорученням депутата місцевої ради брати участь в організації вивчення громадської думки, 

потреб територіальної громади, інформувати про них депутата відповідної місцевої ради та вносити 

пропозиції щодо шляхів їх вирішення; 

- за письмовим зверненням депутата місцевої ради та за згодою посадових осіб органів місцевого 

самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою; 

- входити і перебувати у приміщеннях відповідної місцевої ради за пред'явленням посвідчення 

помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку. 

 

91. Рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата сільської ради за народною 

ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше: 

- 5 осіб; 

- 20 осіб; 

- 30 осіб; 

- 10 осіб; 

- 15 осіб. 

 

92. Рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата міської ради міста районного 

значення за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше: 

- 40 осіб; 

- 90 осіб; 

- 30 осіб; 

- 100 осіб; 

- 50 осіб. 

 

93. Рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата міської ради міста обласного 

значення за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше: 



- 150 осіб; 

- 300 осіб; 

- 200 осіб; 

- 100 осіб; 

- 250 осіб. 

 

94. Рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата районної ради за народною 

ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше: 

- 150 осіб; 

- 120 осіб; 

- 130 осіб; 

- 100 осіб; 

- 110 осіб. 

 

95. Рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата обласної ради за народною 

ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше: 

- 300 осіб; 

- 200 осіб; 

- 350 осіб; 

- 100 осіб; 

- 400 осіб. 

 

96. Депутат місцевої ради має право брати участь з правом___________в роботі інших органів 

місцевого самоврядування при розгляді ними питань та прийнятті рішень, що зачіпають інтереси 

виборців його виборчого округу чи територіальної громади, від яких його обрано: 

- голосу; 

- дорадчого голосу; 

- привілейованого голосу; 

- присутності; 

- формування порядку денного. 

 

97. Депутатські фракції  місцевих рад формуються на партійній основі депутатами місцевих рад крім 

депутатів: 

- сільських та селищних рад; 

- міських та районних рад; 

- районних у місті рад; 

- обласних рад; 

- обласних та районних рад. 

 

98. Депутатський запит може бути внесений депутатом місцевої ради або групою депутатів 

попередньо або на пленарному засіданні ради: 

- лише у письмовій формі; 

- лише в усній формі; 

- у письмовій чи усній формі; 

- у конклюдентній формі; 

- у будь-якій формі. 

 

99. Депутат місцевої ради___________бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях 

постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить: 

- має право; 

- може; 

- не зобов’язаний;  



- зобов'язаний; 

- примушений.  

 

100. Депутат місцевої ради зобов'язаний: 

- пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами; 

- виконувати доручення ради, її органів, сільського, селищного, міського голови чи  голови ради; 

- вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради; 

- порушувати питання про недовіру сільському, селищному, міському голові; 

- виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування. 

 

 

 

 


