
№ 01, 0, 1, 1, 1, 45 

Яка спільнота не є територіальною громадою: 

- територіальна громада села або добровільного об’єднання в сільську громаду кількох сіл; 

- територіальна громада селища; 

- територіальна громада міста; 

- територіальна громада сільського району; 

- територіальна громада села. 

 

№ 02, 0, 1, 1, 1, 45 

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

- жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 

адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що 

мають єдиний адміністративний центр; 

- жителі, об'єднані тимчасовим проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 

адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що 

мають єдиний адміністративний центр; 

- жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є відносно самостійними 

адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що 

мають спільний адміністративний центр; 

- жителі, об'єднані постійним перебуванням у межах села, селища, міста, що є самостійними 

адміністративно-територіальними одиницями, або примусове об'єднання жителів кількох сіл, що 

мають єдиний адміністративний центр; 

- жителі, об'єднані тимчасовим перебуванням у межах села, селища, міста, що є самостійними 

адміністративно-територіальними одиницями, або примусове об'єднання жителів кількох сіл, що 

мають єдиний адміністративний центр 

 

№ 03, 0, 1, 1, 1, 45 

Територіальні громади в порядку, встановленому законом, можуть: 

- об’єднуватися в одну обласну територіальну громаду; 

- об’єднуватися в одну сільську, селищну, міську територіальну громаду; 

- об’єднуватися в одну районну територіальну громаду; 

- об’єднуватися в одну районну у місті територіальну громаду; 

- в міжрайонну територіальну громаду. 

 

№ 04, 0, 1, 1, 1, 45 

Територіальні громади в порядку, встановленому законом, можуть: 

- утворювати єдині органи місцевого самоврядування; 

- утворювати спільні органи місцевого самоврядування; 

- утворювати єдиноначальні органи місцевого самоврядування; 

- утворювати державні органи місцевого самоврядування; 

- утворювати міждержавні органи місцевого самоврядування. 

 

№ 05, 0, 1, 1, 1, 45 

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

громаду, можуть: 

- виключитися із складу об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному законом; 

- вийти із складу об’єднаної територіальної громади в довільному порядку; 

- вийти із складу об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному законом; 

- вийти із складу об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному міжмуніципальною 

угодою; 

- вийти із складу об’єднаної територіальної громади в порядку виголошення відповідної заяви. 

 



№ 06, 0, 1, 1, 1, 45 

Яка мета децентралізації влади в Україні: 

- зменшення кількості територіальних громад; 

- матеріально-фінансове зміцнення територіальних громад через їх об’єднання; 

- зменшення кількості місцевих бюджетів; 

- зменшення кількості службовців апарату органів місцевого самоврядування; 

- морально-психологічне утвердження територіальних громад через їх об’єднання. 

 

№ 07, 0, 1, 1, 1, 45 

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

- відносини, що виникають у процесі об’єднання сільських і селищних громад; 

- відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання сільських громад; 

- відносини, що виникають у процесі об’єднання сільських і міських громад; 

- відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, 

міст; 

- відносини, що виникають у процесі об’єднання районних громад. 

 

№ № 08, 0, 1, 1, 1, 45 

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

- спільні територіальні громади сіл, селищ, міст; 

- сусідні територіальні громади сіл, селищ, міст; 

- суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст; 

- спірні територіальні громади сіл, селищ, міст; 

- без балансові територіальні громади сіл, селищ, міст 

 

№ 09, 0, 1, 1, 1, 45 

Основні умови добровільного об’єднання територіальних громад: 

- у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має 

свій представницький орган місцевого самоврядування; 

- у складі об’єднаної територіальної громади може існувати інша територіальна громада, яка має свій 

представницький орган місцевого самоврядування; 

- у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має 

свій виконавчий орган місцевого самоврядування; 

- у складі об’єднаної територіальної громади може існувати інша територіальна громада, яка має свій 

виконавчий орган місцевого самоврядування; 

- у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має 

представницький орган місцевого самоврядування іншої громади; 

 

№ 10, 0, 1, 1, 1, 45 

Основні умови добровільного об’єднання територіальних громад: 

- якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, можуть 

бути нижчими, ніж до об’єднання; 

- якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не 

можуть бути нижчими, ніж до об’єднання; 

- якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, повинні 

бути нижчими, ніж до об’єднання; 

- якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, мають 

бути нижчими, ніж до об’єднання; 

- усі варіанти є правильними. 

 

№ 11, 0, 1, 1, 1, 45 



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

сіл, селищ, міст: 

- не менш як четвертина депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради; 

- не менш як одна десята депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради; 

- не менш як одна п'ята депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради; 

- не менш як третина депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради; 

- не менш як одна четверта депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради. 

 

№ 12, 0, 1, 1, 1, 45 

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

сіл, селищ, міст: 

- члени територіальної громади в порядку громадського слухання; 

- члени територіальної громади в порядку громадської ініціативи; 

- члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи; 

- члени територіальної громади в порядку місцевого слухання; 

- члени територіальної громади в порядку громадського бюджету. 

 

№ 13, 0, 1, 1, 1, 45 

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

сіл, селищ, міст: 

- голова районної ради; 

- сільський, селищний, міський голова; 

- голова обласної ради; 

- голова Верховної Ради України; 

- Прем’єр-міністр України. 

 

№ 14, 0, 1, 1, 1, 45 

Співробітництво територіальних громад здійснюється у формі: 

- реалізації окремих проектів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та 

акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою окремого здійснення відповідних заходів; 

- реалізації суміжних проектів, що передбачає співпрацю в діяльності суб’єктів співробітництва та 

акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних 

заходів; 

- реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та 

акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних 

заходів; 

- реалізації спільних проектів, що передбачає співпрацю в діяльності суб’єктів співробітництва та 

акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних 

заходів; 

- усі варіанти є правильними. 

 

№ 15, 0, 1, 1, 1, 45 

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

- члени територіальної громади в порядку громадського слухання; 

- члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи; 

- члени територіальної громади в порядку громадської ініціативи; 

- члени територіальної громади в порядку місцевого слухання; 

- члени територіальної громади в порядку громадського бюджету. 

 

№ 16, 0, 1, 1, 1, 45 

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

- сільський, селищний, міський голова; 



- староста; 

- голова районної та обласної ради; 

- голова виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради; 

голова Верховної Ради України. 

 

№ 17, 0, 1, 1, 1, 45 

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

- члени Кабінету Міністрів України; 

- депутати Верховної Ради України; 

- депутати районної ради; 

- депутати обласної ради; 

- депутати сільської, селищної, міської ради. 

 

№ 18, 0, 1, 1, 1, 45 

Держава стимулює співробітництво територіальних громад у разі, якщо: 

- співробітництво здійснюється більш як двома суб’єктами співробітництва; 

- співробітництво здійснюється більш як трьома суб’єктами співробітництва; 

- співробітництво здійснюється більш як чотирма суб’єктами співробітництва; 

- співробітництво здійснюється більш як п’ятьма суб’єктами співробітництва; 

- співробітництво здійснюється більш як десятьма суб’єктами співробітництва. 

 

№ 19, 0, 1, 1, 1, 45 

Держава стимулює співробітництво територіальних громад у разі, якщо: 

- забезпечується широка участь політичних партій у здійсненні співробітництва; 

- забезпечується широка участь депутатів у здійсненні співробітництва; 

- забезпечується широка участь громадськості у здійсненні співробітництва; 

- забезпечується широка участь місцевих осередків політичних партій у здійсненні співробітництва; 

- забезпечується широка участь державних службовців у здійсненні співробітництва. 

 

№ 20, 0, 1, 1, 1, 45 

Що таке співробітництво територіальних громад: 

- відносини між двома або більше територіальними громадами, що здійснюються на законних 

засадах; 

- відносини між двома або більше територіальними громадами, що здійснюються на паритетних 

засадах; 

- відносини між двома або більше територіальними громадами, що здійснюються на міждоговірних 

засадах; 

- відносини між двома або більше територіальними громадами, що здійснюються на міждержавних 

засадах; 

- відносини між двома або більше територіальними громадами, що здійснюються на договірних 

засадах. 

 

№ 21, 0, 1, 1, 1, 45 

Яка діяльність територіальної громади не визначається як форма діяльності: 

- місцеві вибори;  

- місцеві референдуми; 

- загальні збори громадян; 

- контрольна діяльність; 

- громадські слухання. 

 

№ 22, 0, 1, 1, 1, 45 

З якою метою приймається Статут територіальної громади: 



- з метою більш ефективної організації діяльності територіальної громади; 

- з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших 

особливостей; 

- з метою конкретизації норм закону «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- з метою конкретизації норм Конституції України; 

- з метою поліпшення координаційної роботи всіх органів місцевого самоврядування. 

 

№ 23, 0, 1, 1, 1, 45 

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

- в умовах економічної кризи; 

- в умовах реформи децентралізації; 

- в умовах політичної кризи; 

- в умовах воєнного стану; 

- в умовах незвичайного стану. 

 

№ 24, 0, 1, 1, 1, 45 

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

- в умовах надзвичайного стану; 

- в умовах політичної кризи; 

- в умовах дестабілізуючого стану; 

- в умовах терористичного стану; 

- в умовах тяжкого економічного стану. 

 

№ 25, 0, 1, 1, 1, 45 

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

- органи самоорегуляції населення відповідної території; 

- органи самоорганізації населення відповідної території; 

- органи самоорганізації населення сусідніх територіальних громад; 

- органи самоорганізації населення відповідної області; 

- органи самоорганізації населення відповідної громади. 

 

№ 26, 0, 1, 1, 1, 45 

Яка спільнота є територіальною громадою: 

- територіальна громада села або добровільного об’єднання в сільську громаду кількох сіл; 

- територіальна громада району; 

- територіальна громада регіону; 

- територіальна громада асоціації сіл; 

- територіальна громада сільського району. 

 

№ 27, 0, 1, 1, 1, 45 

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

принципу: 

- доброчесності; 

- примусовості; 

- добровільності; 

- адміністративного контролю; 

- адміністративного нагляду. 

 

№ 28, 0, 1, 1, 1, 45 

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

принципу: 

- повсякденності місцевого самоврядування; 



- повсюдності місцевого самоврядування; 

- повноти місцевого самоврядування; 

- повноважності місцевого самоврядування; 

- повсякчасності місцевого самоврядування. 

 

№ 29, 0, 1, 1, 1, 45 

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

принципу: 

- муніципальної підтримки; 

- міждержавної підтримки; 

- державної підтримки; 

- міжнародної підтримки; 

- законодавчої підтримки. 

 

№ 30, 0, 1, 1, 1, 45 

Хто розробляє перспективний план формування територій громад області: 

- обласна державна адміністрація; 

- обласна рада; 

- міжобласна рада; 

- районна рада; 

- сільська, селищна, міська рада. 

 

№ 31, 0, 1, 1, 1, 45 

Чи можуть об’єднуватись територіальні громади, які розташовані на території різних районів в межах 

однієї області? 

- так, якщо це території суміжних районів в межах однієї області; 

- так, якщо це території будь-яких районів в межах однієї області; 

- ні, це заборонено законом; 

- так, якщо це території суміжних районів в межах суміжних областей; 

- ні, це не передбачено законом. 

 

№ 32, 0, 1, 1, 1, 45 

Чи можуть до вже створеної об’єднаної територіальної громади приєднуватися сільські, селищні 

громади? 

- ні, таке приєднання законодавчо неможливе; 

- так, можуть, в межах відповідної області; 

- так, можуть, в межах відповідного регіону; 

- так, якщо це громада, яка відноситься до цієї ж територіальної громади відповідно до 

Перспективного плану формування територій громад; 

- ні,таке приєднання фактично неможливе. 

 

№ 33, 0, 1, 1, 1, 45 

Чи може об’єднатись територіальна громада смт. Олександрівка Кіровоградської області та 

територіальна громада м. Кам’янка Черкаської обл.? 

- так, можуть; 

- так, на підстав укладеного договору; 

- ні, не можуть; 

- так, на підстав годи про міжмуніципальну співпрацю 

- можуть при певних умовах. 

 

№ 34, 0, 1, 1, 1, 45 



Одним з кроків проведення реформи децентралізації є створення трьохрівневої системи 

адміністративно-територіального устрою в Україні. Які три рівні передбачаються?  

- адміністрація, провінція, хутір; 

- регіон, район, громада; 

- область, місто, село(селище);  

- держава, виконавча влада, громадянин; 

- край, департамент, район у місті. 

 

№ 35, 0, 1, 1, 1, 45 

Який порядок заміщення посади старости: 

- призначається Президентом України; 

- обирається строком на 5 років; 

- обирається строком на 4 роки; 

- обирається строком на 3 роки; 

- призначається головою місцевої державної адміністрації. 

 

№ 36, 0, 1, 1, 1, 45 

Який порядок заміщення посади старости: 

- призначається сільським, селищним, міським головою об’єднаної територіальної громади; 

- обирається строком на 2 роки; 

- обирається строком на 5 років; 

- призначається Прем’єр-міністром України; 

- призначається головою місцевої державної адміністрації. 

 

№ 37, 0, 1, 1, 1, 45 

Який орган затверджує методику формування спроможних територіальних громад: 

- Президент України; 

- Верховна Рада України; 

- Кабінет Міністрів України; 

- Адміністрація Президента України; 

- Асоціація міст України. 

 

№ 38, 0, 1, 1, 1, 45 

Хто здійснює організаційну підтримку добровільного об’єднання територіальних громад? 

- старости; 

- місцеві державні адміністрації; 

- місцеві органи виконавчої влади; 

- сільські, селищні, міські голови; 

- голови районних та обласних рад.  

 

№ 39, 0, 1, 1, 1, 45 

З якого моменту об’єднана територіальна громада вважається утвореною: 

- з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добровільне об’єднання 

територіальних громад; 

- з дня прийняття рішення про об’єднання територіальних громад на загальних зборах громадян; 

- з дня прийняття рішення про об’єднання територіальних громад на загальних громадських 

слуханнях; 

- з дня набрання чинності розпоряджень сільських, селищних, міських голів, що прийняли рішення 

про добровільне об’єднання територіальних громад; 

- з дня прийняття рішення про об’єднання територіальних громад на всенародному голосуванні. 

 

№ 40, 0, 1, 1, 1, 45 



Протягом якого періоду сільські, селищні, міські голови забезпечують проведення обов’язкового 

громадського обговорення підготовлених спільною робочою групою проектів рішень щодо 

добровільного об’єднання територіальних громад: 

- 10 днів; 

- 30 днів; 

- 60 днів; 

- 20 днів; 

- 45 днів. 

 

№ 41, 0, 1, 1, 1, 45 

Протягом якого періоду розглядається питання про схвалення проекту рішення щодо добровільного 

об’єднання територіальних громад сільськими, селищними, міськими радами: 

- 20 днів з дня його внесення на їх розгляд та з врахуванням результатів громадського обговорення; 

- 30 днів з дня його внесення на їх розгляд та з врахуванням результатів громадського обговорення; 

- 30 днів після їх розгляд та з врахуванням результатів громадського обговорення; 

- 30 днів з дня його внесення на їх розгляд без врахуванням результатів громадського обговорення; 

- 20 днів після їх розгляд та з врахуванням результатів громадського обговорення. 

 

№ 42, 0, 1, 1, 1, 45 

Об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено місто, є: 

- сільською територіальною громадою; 

- міською територіальною громадою; 

- обласною територіальною громадою; 

- селищною територіальною громадою; 

- районною у місті територіальною громадою. 

 

№ 43, 0, 1, 1, 1, 45 

Об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено селище, є: 

- сільською територіальною громадою; 

-  міською територіальною громадою; 

- обласною територіальною громадою; 

- селищною територіальною громадою; 

- районною у місті територіальною громадою. 

 

№ 44, 0, 1, 1, 1, 45 

Об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено село, є: 

- сільською територіальною громадою; 

-  міською територіальною громадою; 

- обласною територіальною громадою; 

- селищною територіальною громадою; 

- районною у місті територіальною громадою. 

 

№ 45, 0, 1, 1, 1, 45 

На яких засадах формується спільна робоча група з підготовки проектів рішень щодо добровільного 

об’єднання територіальних громад: 

- з кількості представників від кожної територіальної громади, в залежності від населення 

територіальної громади; 

- з кількості представників від кожної територіальної громади, в залежності від статусу 

територіальної громади; 

- з усіх бажаючих представників від кожної територіальної громади; 

- з однакової кількості представників від кожної територіальної громади; 

- з різної кількості представників від кожної територіальної громади. 



№ 46, 0, 1, 1, 1, 45 

Що згідно з положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 

вважається початком процедури добровільного об’єднання територіальних громад? 

- бажання територіальних громад об’єднатися; 

- утворення спільної робочої групи; 

- надсилання пропозиції про об’єднання сільським, селищним, міським головою після прийняття 

відповідною радою рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад  

сільському, селищному, міському голові суміжної територіальної громади; 

- взаємна згода на добровільне об’єднання територіальних громад представницьких органів; 

- обмін пропозиціями про добровільне об’єднання територіальних громад сільськими, селищними, 

міськими головами суміжних територій. 

 

№ 47, 0, 1, 1, 1, 45 

Проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад повинні містити: 

- перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням відповідних населених пунктів; 

- перелік територіальних громад, що об’єднуються, без зазначення відповідних населених пунктів; 

- перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням бажання про об’єднання; 

- перелік територіальних громад, що не бажають об’єднуватися, із суміжних територій; 

- перелік територіальних громад, що бажають об’єднатися, без зазначенням відповідних населених 

пунктів. 

 

№ 48, 0, 1, 1, 1, 45 

З якого моменту завершуються повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, 

селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, що об’єдналися: 

- в день обрання об’єднаною територіальною громадою сільської, селищної, міської ради; 

- через місяць після набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною 

об’єднаною територіальною громадою; 

- через рік після набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною 

територіальною громадою; 

- через 10 днів після набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною 

об’єднаною територіальною громадою; 

- в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною 

територіальною громадою. 

 

№ 49, 0, 1, 1, 1, 45 

Бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються: 

- окремо до закінчення бюджетного класу; 

- окремо до закінчення бюджетного періоду; 

- спільно до закінчення бюджетного періоду; 

- спільно до закінчення бюджетного класу; 

- спільно до закінчення міжбюджетного періоду. 

 

№ 50, 0, 1, 1, 1, 45 

Який орган приймає рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської 

ради та відповідного сільського, селищного, міського голови об’єднаної територіальної громади: 

- Кабінет Міністрів України; 

- обласна рада; 

- районна рада;  

- Центральна виборча комісія; 

- окружна виборча комісія. 

 

 



№ 50, 0, 1, 1, 1, 45 

Чи може староста складати протоколи про адміністративні правопорушення: 

 - ні, оскільки таке повноваження не передбачено Законом України «Про місцеве  

самоврядування в Україні»; 

 - ні, оскільки таке право не передбачене ні Законом України «Про місцеве  самоврядування в 

Україні», ні іншими Законам; 

 -так, за умови уповноваження його на це виключно виконавчим комітетом ради об’єднаної 

територіальної громади; 

 - так, за умови уповноваження його на це радою об’єднаної територіальної громадичи її 

виконавчим комітетом; 

 - так, за умови уповноваження його виключно на пленарних засідання ради об’єднаної 

територіальної громади 

 

№ 51, 0, 1, 1, 1, 45 

З метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації старости: 

 - підлягають, оскільки вони є посадовими особами місцевого самоврядування; 

 - підлягають; 

 - не підлягають, оскільки вони є службовими особами місцевого самоврядування; 

 - не підлягають; 

 - не підлягають, оскільки вони не є службовими особами місцевого самоврядування, ні 

посадовими особами місцевого самоврядування 

 

№ 52, 0, 1, 1, 1, 45 

На підставі рішення якого органу присвоюється ранги старості: 

- - ради; 

- - атестаційної комісії; 

- - виконавчого комітету; 

- - місцевої державної адміністрації; 

- - вищестоящого органу 

 

№ 53, 0, 1, 1, 1, 45 

В порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції», спеціальна перевірка щодо 

старости: 

- - проводиться, оскільки це виборна посада за умови їх згоди; 

- - не проводиться, оскільки це виборна посада; 

- - проводиться, оскільки це виборна посада за умови їх письмової згоди; 

- - не проводиться; 

- - проводиться за їх письмової згоди 

 

№ 54, 0, 1, 1, 1, 45 

Перші вибори старости призначаються: 

- - центральною виборчою комісією; 

- - відповідною територіальною виборчою комісією; 

- - Верховною Радою України; 

- - відповідною міською, селищною, сільською радою; 

- - відповідною радою об’єднаної територіальної громади 

 

№ 55, 0, 1, 1, 1, 45 

У якому з випадків повноваження старости не припиняються: 

- - набуття громадянства іншої держави; 

- - його смерті; 



- - він порушує Конституцію або закони України; 

- - досягнення 65-річного віку; 

- - у разі утворення військової адміністрації відповідного населеного пункту 

 

№ 56, 0, 1, 1, 1, 45 

Хто здійснює обов’язки старости у тих селах та селищах, де знаходилися органи місцевого 

самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, до обрання старост на перших виборах: 

- - особа, яка здійснювала їх до об’єднання територіальних громад; 

- - секретар відповідно ради об’єднаної територіальної громади; 

- - особа, уповноважена відповідною радою об’єднаної територіальної громади; 

- - особа, уповноважена виконавчим комітетом ради об’єднаної територіальної громади; 

- - особа, обрана жителями  відповідною місцевою  радою  

 

№ 57, 0, 1, 1, 1, 45 

Чи може староста здійснювати державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, 

шлюбу та смерті: 

 - так, за умови уповноваження його на це радою об’єднаної територіальної громади чи її 

виконавчим комітетом; 

 - ні, оскільки таке право не передбачене ні Законом України «Про місцеве  самоврядування в 

Україні», ні іншими Законам; 

 - ні, оскільки таке повноваження не передбачено Законом України «Про місцеве  

самоврядування в Україні»; 

 - так, за умови уповноваження його на це виключно радою об’єднаної територіальної 

громади; 

 - так, за умови уповноваження його виключно на пленарних засідання ради об’єднаної 

територіальної громади 

 

№ 58, 0, 1, 1, 1, 45 

Староста користується такими ж гарантіями у свій діяльності, як і: 

- - голова місцевої ради; 

- - секретар  місцевої ради; 

- - депутат місцевої ради; 

- - голова виконавчого комітету місцевої ради; 

- - заступник голови місцевої ради 

 

№ 59, 0, 1, 1, 1, 45 

Чиї інтереси НЕ представляє староста: 

- - жителів об’єднаної територіальної громади; 

- - жителів старостинського округу; 

- - жителів відповідного села; 

- - жителів кількох сіл, селищ; 

- - жителів відповідного селища 

 

№ 60, 0, 1, 1, 1, 45 

Староста складає присягу на пленарному засіданні: 

- - відповідної ради об’єднаної територіальної громади; 

- - відповідної сільської, селищної, міської ради, на засіданні якої було призначено його 

вибори; 

- - відповідної сільської, селищної ради, на засіданні якої було призначено  його вибори та 

реєстрація; 

- - відповідної територіальної  виборчої комісії; 



- - відповідної місцевої ради, на засіданні якої було оголошено рішення щодо його обрання та 

реєстрації 

 

 № 61, 0, 1, 1, 1, 45 

Реорганізація місцевої ради, розміщеної в адміністративному центрі  об'єднаної територіальної 

громади: 

- - не відбувається, змінюються лише відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 

- -  відбувається, як і всіх інших радах об'єднаної територіальної громади; 

- - не відбувається, не змінюються й відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 

- -  відбувається аналогічно з радами, що приєднались; 

- - це питання не визначено на законодавчому рівні 

 

 № 62, 0, 1, 1, 1, 45 

Вкажіть чи вірне твердження: «Рада об'єднаної територіальної громади протягом трьох робочих днів 

з дня реорганізації місцевої ради у зв’язку з об’єднанням громади зобов’язана письмово повідомити 

орган, що здійснює державну реєстрацію» 

- - вірне, оскільки це передбачено приписами Цивільного кодексу України; 

- - вірне, оскільки орган, що здійснює державну реєстрацію вносить зміни до Єдиного 

державного  реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 

- - не вірне, оскільки це не передбачено приписами Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад»; 

- - не вірно, оскільки порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог визначається у 

рішенні про реорганізацію місцевої ради; 

- - не вірне, оскільки це передбачено приписами Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» 

 

 № 63, 0, 1, 1, 1, 45 

Котре з найменувань ради об’єднаної територіальної громада (населений пункт, наприклад, смт. 

Добромиль,) є вірним: 

- - Добромильська об’єднана територіальна громада; 

- - Добромильська рада об’єднаної територіальної громади; 

- - Добромильська селищна об’єднана територіальна громада; 

- - Добромильська селищна рада об’єднаної територіальної громади; 

- - Добромильська селищна рада 

 

 № 64, 0, 1, 1, 1, 45 

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

- - члени відповідної ради об’єднаної територіальної громади; 

- - члени територіальної громади; 

- - члени виконавчого комітету відповідної ради об’єднаної територіальної громади; 

- - члени сільської, селищної, міської  ради об’єднаної територіальної громади; 

- - члени відповідного органу місцевого самоврядування  

 

 № 65, 0, 1, 1, 1, 45 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради дає попередній висновок щодо відповідності 

пропозиції щодо ініціювання співробітництва: 

- - інтересам відповідної ради; 

- - бюджету відповідної ради; 

- - інтересам та територіальної громади; 



- - спроможності територіальної громади; 

- - виконавчий орган не дає попередній висновок 

 

№ 66, 0, 1, 1, 1, 45 

Секретар виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради може виконувати одночасно 

повноваження секретаря відповідної ради на підставі: 

- - рішення виконавчого комітету; 

- - закону; 

- - рішення відповідної ради; 

- - рішення відповідного голови; 

- - не може виконувати. 

 

№ 67, 0, 1, 1, 1, 45 

Вирішення питання про покладення обов’язків старости сільської, селищної, міської ради, обраних 

об’єднаною територіальною громадою, на відповідних голів та секретарів відповідних рад повинно 

відбуватись: 

- - на засіданні відповідної територіальної виборчої комісії: 

- - на засідання відповідної ради об’єднаної територіальної громади; 

- - на першому засідання місцевої ради, на якому було оголошено рішення про вибори; 

- - на першому засідання місцевої ради, на якому було призначено вибори; 

- - на першому засідання відповідної ради об’єднаної територіальної громади; 

 

№ 68, 0, 1, 1, 1, 45 

На підставі рішення старости в межах села об’єднаної територіальної громади було прийнято на 

роботу нового працівника – діловода. Чи законне рішення? 

- - так, оскільки у селах відповідних громад можуть організовуватися віддалені (мобільні) 

робочі місця працівників; 

- - ні, оскільки така особа має бути не є представником виконавчого комітету ради об’єднаної 

територіальної громади; 

- - так, оскільки це відповідає концепції  реформи децентралізації; 

- - ні, оскільки таке рішення має бути прийнято відповідною радою об’єднаної територіальної 

громади; 

- - так, якщо таке рішення отримало попереднє схвалення  відповідною радою об’єднаної 

територіальної громади 

 

№ 69, 0, 1, 1, 1, 45 

Хто виконує обов'язки старости в селі, яке не є адміністративним центром об’єднаної територіальної 

громади, за умови, що сільський голова достроково припинив свої повноваження: 

- - до перших виборів старости все одно виконуватиме сільський голова; 

- - у такому випадку виконуватиме особа, яка їх здійснювала до об'єднання; 

- - до перших виборів старости виконуватиме секретар сільської ради; 

- - у такому випадку особа, уповноважена відповідною радою; 

- обов’язки старости ніхто не виконуватиме. 

 

№ 70, 0, 1, 1, 1, 45 

Вкажіть чи можуть працівники виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади 

депутатами іншої ради? 

- - так, якщо це різні ради; 

- - ні, оскільки вони є державними службовцями; 

- - ні, це суперечить вимогам щодо обмеження сумісності; 

- - так, якщо оскільки одна з посад виборна; 



- - не передбачено чинним законодавством 

№ 71, 0, 1, 1, 1, 45 

Який орган схвалює концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні? 

- - Президент України; 

- - Верховна Рада України; 

- - Кабінет Міністрів України; 

- - Центральна виборча комісія; 

- - обласна державна адміністрація 

 

№ 72, 0, 1, 1, 1, 45 

Хто очолює виконавчий комітеті ради об’єднаної територіальної громади: 

- - староста відповідної ради об’єднаної територіальної громади; 

- - секретар відповідної ради об’єднаної територіальної громади; 

- - голова відповідної ради об’єднаної територіальної громади; 

- - голова ради об’єднаної територіальної громади; 

- - секретар ради об’єднаної територіальної громади 

 

№ 73, 0, 1, 1, 1, 45 

Протягом якого періоду сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади повинна 

розглянути пропозицію щодо ініціювання добровільного приєднання до об’єднаної територіальної 

громади: 

- - протягом тридцяти днів; 

- - протягом десяти днів; 

- - на черговій сесії; 

- - на наступній сесії; 

- - не визначено законодавством.  

 

№ 74, 0, 1, 1, 1, 45 

Кабінетом Міністрів України встановлюється: 

- - спроможність об’єднаної територіальної громади; 

- - порядок заміщення посади старост; 

- - методика формування спроможних територіальних громад; 

- - порядок надання субвенцій об’єднаним територіальним громадам; 

- - перспективний план формування територій громад  

 

№ 75, 0, 1, 1, 1, 45 

Який суб’єкт приймає рішення про дострокове припинення повноважень старости селища у зв’язку з 

його відкликанням за народною ініціативою: 

- - відповідна територіальна виборча комісія; 

- - не менше як 15 осіб на зборах виборців; 

- - більше, ніж кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах; 

- - відповідною селищною радою більшістю голосів від її загального складу; 

- - відповідною радою об’єднаної територіальної громади більшістю голосів від її загального 

складу.  

 

№ 76, 0, 1, 1, 1, 45 

У якому з нижче перелічених випадків рішення про дострокове припинення повноважень старости не 

приймається у разі: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#n8
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#n8


- - набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо старости; 

- - виїзду на постійне проживання за межі України; 

- - набуття громадянства іншої держави; 

- -  порушення старостою права і свободи громадян;  

- -  не забезпечення здійснення старостою наданих йому повноважень.  

 

№ 77, 0, 1, 1, 1, 45 

Яким локальним нормативно-правовим актом визначається порядок організації роботи старости: 

- - статутом територіально громади; 

- - посадовою інструкцією старости; 

- - положенням про старосту; 

- - регламентом відповідної  ради; 

- - на підставі рішення відповідної ради 

 

№ 78, 0, 1, 1, 1, 45 

Чи може до територіальної громади міста обласного значення приєднатися інші міські громади? 

- - так, однак суміжні територіальні громади; 

- - ні, лише сільські та селищні територіальні громади; 

- - ні, оскільки це прямо суперечать положенням закону;  

- - так, однак після визнання територіальної громади спроможною; 

- - так, оскільки закон не містить прямої заборони.  

 

№ 79, 0, 1, 1, 1, 45 

У яких формах може проводитись громадське обговорення пропозиції щодо ініціювання 

добровільного приєднання: 

- - форми визначаються організаторами громадського обговорення; 

- - громадські слухання; 

- - збори громадян; 

- - конференції; 

- - консультації з громадськістю.  

 

№ 80, 0, 1, 1, 1, 45 

Який з нижче перелічених суб’єктів здійснює підготовку проекту рішення про добровільне 

приєднання до територіальної громади міста обласного значення: 

- - відповідна рада, до територіальної громади якої приєднується; 

- - відповідна рада, територіальна громада якої ініціює приєднання добровільного приєднання; 

- - міський голова відповідної ради; 

- - місцевий голова відповідної ради; 

- - сільський, селищний, міський голова.  

 

№ 81, 0, 1, 1, 1, 45 

Яким чином визначається адміністративний центр об’єднаної територіальної громади: 

- - повинен мати розвинути освітню інфраструктуру; 

- - є центром об’єднаної територіальної громади; 

- - повинен знаходитись в межах території об’єднаної територіальної громади; 

- - повинен мати розвинути інфраструктуру; 

- - повинен бути селом, селищем.  

 

№ 82, 0, 1, 1, 1, 45 

Яка територіальна громада має право добровільно приєднатися до об’єднаної територіальної 

громади: 



- - суміжна сільська, селищна, міська територіальна громада; 

- - сусідня сільська, селищна територіальна громада; 

- - належна сільська, селищна територіальна громада; 

- - суміжна сільська, селищна територіальна громада; 

- - сусідня сільська, селищна, міська територіальна громада. 

 

№ 83, 0, 1, 1, 1, 45 

Вкажіть найбільш повну відповідь:  

Проекти рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади повинні 

містити: 

- - найменування територіальної громади, до складу якої є намір приєднатися, із зазначенням 

відповідних населених пунктів; 

- - найменування населених пунктів об’єднаної територіальної громади, до складу якої є намір 

приєднатися; 

- - найменування територіальної громади, яка має намір приєднатися, із зазначенням 

відповідних населених пунктів; 

- - найменування населених пунктів територіальної громади, яка має намір приєднатися;  

- - найменування територіальної громади 

 

№ 84, 0, 1, 1, 1, 45 

Протягом якого періоду приймається рішення про схвалення проекту рішення про добровільне 

приєднання до об’єднаної територіальної громади: 

- - тридцять днів; 

- - один місяць; 

- - тридцять один день; 

- - двадцять днів; 

- - п’ять днів.  

 

№ 85, 0, 1, 1, 1, 45 

Правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальної громади, що приєдналася до 

об’єднаної територіальної громади є: 

- - об’єднана територіальна громада, до складу якої є намір приєднатися; 

- - об’єднана територіальної громади, яка має намір приєднатися; 

- - рада об’єднаної територіальної громади; 

- - об’єднана територіальна громада; 

- - сільська, селищна, міська рада 

 

№ 86, 0, 1, 1, 1, 45 

Вкажіть хто може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті сільською, селищною 

радою територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади: 

- - голова сільської, селищної ради; 

- - голова сільської, селищної, міської ради; 

- - сільська, селищна, міська рада; 

- - секретар сільської, селищної, міської ради; 

- - рада об’єднаної територіальної громади.  

 

№ 87, 0, 1, 1, 1, 45 

Вкажіть, найбільш повну відповідь: У яких формах державної підтримки добровільного об’єднання 

територіальних громад та приєднання до об’єднаних територіальних громад 

- - матеріальна, організаційна, методична; 

- - інформаційна, методична, технічна; 



- - методична, фінансова, організаційна; 

- - фінансова, методична, правова; 

- - організаційна, просвітницька, ресурсна.  

 

№ 88, 0, 1, 1, 1, 45 

Вкажіть принципи добровільного об’єднання територіальних громад: 

- - відповідності Конституції України та законам; 

- - спроможності; 

- - партисипативності; 

- - економічної ефективності; 

- - дотримання верховенства права.  

 

№ 89, 0, 1, 1, 1, 45 

Вкажіть принципи добровільного об’єднання територіальних громад: 

- - законності; 

- - повноти місцевого самоврядування; 

- - самостійності; 

- - гласності; 

- - автономії  

 

№ 90, 0, 1, 1, 1, 45 

Які умови об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст: 

- - здійснюється на основі добровільності територіальних громад; 

- - територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною; 

- - здійснюється на основі історичних умов територіальних громад; 

- - територія об’єднаної територіальної громади визначається перспективним планом; 

- - об’єднана відбувається лише спроможних територіальних громад.  

 

№ 91, 0, 1, 1, 1, 45 

При об’єднанні територіальних громад змінюється: 

- - найменування об’єднаної територіальної громади; 

- - найменування населених пунктів, що входять в об’єднану територіальну громаду; 

- - статут територіальної громади, що входять в об’єднану територіальну громаду; 

- - найменування рад, що входять в об’єднану територіальну громаду; 

- - регламент рад, що входять в об’єднану територіальну громаду 

 

№ 92, 0, 1, 1, 1, 45 

Пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинна містити: 

- - перелік територіальних громад, до складу якої є намір приєднатися; 

- - найменування населених пунктів об’єднаної територіальної громади; 

- - перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням відповідних населених 

пунктів; 

- - найменування об’єднаної територіальної громади;  

- - найменування територіальної громади 

 

№ 93, 0, 1, 1, 1, 45 

Який орган призначає додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад від територіальної 

громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади: 

- - Президент України; 

- - Верховна Рада України; 

- - Кабінет Міністрів України; 



- - Центральна виборча комісія; 

- - територіальна виборча комісія 

 

№ 93, 0, 1, 1, 1, 45 

Який орган призначає додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад від територіальної 

громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади: 

- - Президент України; 

- - Верховна Рада України; 

- - Кабінет Міністрів України; 

- - Центральна виборча комісія; 

- - територіальна виборча комісія 

 

№ 94, 0, 1, 1, 1, 45 

Співробітництво здійснюється через: 

- - територіальні громади сіл, селищ, міст; 

- - голів сільських, селищних та міських рад; 

- - сільські, селищні та міські ради; 

- - голів сільських, селищних та міських рад та відповідних старост; 

- - голів об’єднаної територіальної громади  

 

№ 95, 0, 1, 1, 1, 45 

Вкажіть у яких формах здійснюється співробітництво: 

- - утворення комунальних підприємств; 

- - утворення спільних виконавчих органів; 

- - утворення спільних інфраструктурних об’єктів; 

- - утворення спільних інвестиційних інститутів фінансування; 

- - утворення комісій для спільного здійснення відповідних заходів.  

 

№ 96, 0, 1, 1, 1, 45 

Вкажіть хто надсилає пропозицію про початок переговорів з питань організації співробітництва: 

- - відповідний місцевий голова; 

- - голова відповідної об’єднаної територіальної громади; 

- - секретар ради об’єднаної територіальної громади; 

- - староста сільської, селищної ради; 

- - сільський, селищної, міський голова 

 

№ 97, 0, 1, 1, 1, 45 

Протягом якого періоду проводиться громадське обговорення проекту договору про співробітництво: 

- - двох тижнів; 

- - одного місяця; 

- - п'ятнадцять днів; 

- - п’яти днів; 

- - двох місяців 

 

№ 98, 0, 1, 1, 1, 45 

Яким актом регулюються питання співробітництва територіальних громад сіл, селищ, міст: 

- - законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»; 

- - договором про співробітництво; 

- - рішенням відповідної ради; 

- - угодою про співробітництво; 



- - рішенням сільського, селищного, міського голови.  

 

№ 99, 0, 1, 1, 1, 45 

Вкажіть яким чином здійснюється стимулювання співробітництва державою: 

- - делегуванням повноважень суб’єктам співробітництва; 

- - надання субвенцій місцевим бюджетам суб’єктам співробітництва; 

- - надання будь-якої підтримки діяльності суб’єктів співробітництва; 

- - чинним законодавством не передбачено шляхів стимулювання співробітництва; 

- - надання фінансової підтримки місцевим бюджетам суб’єктам співробітництва 

 

№ 100, 0, 1, 1, 1, 45 

У разі виникнення непорозумінь між суб’єктами співробітництва, спірні питання врегульовуються: 

- - відповідною створеною комісією суб’єктами співробітництва; 

- - шляхом проведення зустрічі уповноважених суб’єктами співробітництва; 

- - на засіданні переговорної комісії; 

- - шляхом переговорів органами місцевого самоврядування відповідних рад; 

- - шляхом переговорів органами місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва.  

 

 

 


