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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
галузь знань,
характеристика навчальної дисципліни
напрям
найменування
підготовки,
показників
освітньоденна форма
заочна форма
кваліфікаційний
навчання
навчання
рівень
кількість
Галузь знань
дисципліна вільного вибору студента
кредитів – 3
08 «Право»
рік підготовки:
спеціальність
081 «Право»
загальна
кількість годин
90
тижневих
годин
для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2
самостійної
роботи
студента – 2
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1
Семестр

2-й

1-2-й
Лекцій

Освітньопрофесійна
програма ОС
Магістр

16
6
практичні (семінарські)
16
6
Лабораторні
самостійна робота
58
78
ІНДЗ:
вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи
становить для денної форми навчання – 1:1,8; для заочної форми навчання 1:6,5.
Мова навчання: українська
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета: формування системних знань необхідних для зайняття посад
представника держави в регіоні (префекта) та в апараті префектури, які
забезпечуватимуть виконання покладених на них законодавством завдань:
здійснення нагляду за додержанням Конституції і законів України органами
місцевого самоврядування; координації діяльності територіальних органів
центральних органів виконавчої влади та здійснення нагляду за додержанням
ними Конституції і законів України; забезпечення виконання державних програм;
спрямування і організація діяльності територіальних органів центральних органів
виконавчої влади та забезпечення їх взаємодії з органами місцевого
самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної
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екологічної ситуації; здійснення інших повноважень, визначені Конституцією та
законами України.
Завдання: ознайомити студентів з базовими засадами функціонування
представника держави в регіоні (префекта) та конституційно-правовим
механізмом його функціонування; сприяти глибокому засвоєнню правової
доктрини та змісту правових актів, стимулювати до самостійної роботи з ними;
навчити використовувати конституційні положення та принципи при вирішенні
конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на
практиці; дати чітке уявлення про роль представника держави в регіоні (префекта)
по забезпеченню повноцінного функціонування громадянського суспільства та
держави, захисту засад конституційного ладу.
Результати навчання. В результаті вивчення даного курсу студент
повинен:
знати:

правову природу інтересу держави, її завдань, функцій та обов’язків;

конституційно-правовий статус представника держави в регіоні
(префекта);

конституційно-правові механізми взаємодії представника держави в
регіоні (префекта) з Президентом України, Верховною Радою України,
Кабінетом Міністрів України, міністерствами України, іншими органами
центральної влади, Національного Банку України, воєнною організацією
держави, судами загальної юрисдикції, прокуратурою України,
територіальними органами центральних органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими та
релігійними організаціями в галузі захисту Конституції України та
додержання законів України;

роботу апарату представника держави в регіоні (префекта);
вміти:

ефективно використовувати набуті при вивченні спеціального курсу
знання при вирішенні професійних завдань у галузі регіонального
державного управління;

застосовувати інструменти державно-правового впливу на розв’язання
конфліктів в галузі захисту державного інтересу, реалізації функцій та
обов’язків держави на регіональному рівні;

знаходити оптимальні державно-правові механізми урегулювання
відносин на регіональному рівні;
набути навиків:

чіткого і обґрунтованого донесення до аудиторії власних висновків та
пояснень щодо особливостей функціонування представника держави в
регіоні (префекта);
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глибокого аналізу проблемних питань та причин недостатнього
впровадження практики функціонування представника держави в регіоні
(префекта);

спроможності прийняття рішень щодо розв’язання практичних
ситуацій, які виникають при взаємодії представника держави в регіоні
(префекта) з органами місцевого самоврядування, територіальним органами
виконавчої влади.
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМА 1. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА
ПРЕДСТАВНИКА ДЕРЖАВИ (ПРЕФЕКТА)

ПРИРОДА

ІНСТИТУТУ

Префекти в системі органів виконавчої влади. Основні завдання префектів.
Принципи діяльності префектів (верховенства права; законності; відкритості;
єдиного правозастосування; ротації; безперервності; підконтрольності;
ефективності; політичної неупередженості). Конституційно-правові моделі
функціонування представника держави в регіоні (префекта) на прикладі Франції,
Польщі. Префектури.
Ґенеза компетенції регіональних органів державної влади по забезпеченню
нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого
самоврядування; координації діяльності територіальних органів центральних
органів виконавчої влади; виконання державних програм; спрямування і
організація діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої
влади та їх взаємодії з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або
надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації; інших повноважень,
визначені Конституцією та законами України.
Основи конституційно-правого регулювання чинного представника держави
в регіоні (префекта). Призначення на посаду префекта. Кадровий резерв
префектів. Звільнення з посади префекта та припинення його повноважень.
Відсторонення префекта від виконання повноважень. Тимчасове виконання
повноважень префекта. Утворення та ліквідація префектури. Вимоги до
посадових осіб префектур. Керівники структурних підрозділів префектур.
ТЕМА 2. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ
ПРЕДСТАВНИКА ДЕРЖАВИ В РЕГІОНІ (ПРЕФЕКТА) З ГЛАВОЮ
ДЕРЖАВИ
ТА
УРЯДОМ.
ОСОБЛИВОСТІ
ЗДІЙСНЕННЯ
ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРЕФЕКТА
Взаємодія з Главою держави. Інформування про ситуацію у відповідних
адміністративно-територіальних одиницях та виконання покладених на них
повноважень, пропозиції з питань удосконалення законодавства і практики його
реалізації. Взаємодія з інших питань, визначених Конституцією та законами.
Відповідальність перед Главою держави.
Відносини префектів з Радою національної безпеки і оборони України.
Відносини префектів з Кабінетом Міністрів України. Відносини префектів з
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади. Відносини
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між префектом району та префектом області. Відносини префектів з органами
місцевого самоврядування та їх посадовими особами.
Відносини префектів з підприємствами, установами та організаціями.
Відносини префектів з політичними партіями, громадськими організаціями,
релігійними організаціями та професійними спілками. Відносини префектів з
громадянами. Право префекта на запит та особистий прийом.
Конституційно-правовий механізм парламентського контролю за діяльністю
представника держави в регіоні (префекта).
ТЕМА 3. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕДСТАВНИКА
ДЕРЖАВИ В РЕГІОНІ (ПРЕФЕКТА) ЗА ДОДЕРЖАННЯМ КОНСТИТУЦІЇ
І ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Нагляд за додержанням Конституції і законів України органами місцевого
самоврядування. Зупинення дії актів місцевого самоврядування з мотивів їх
невідповідності Конституції чи законам України. Звернення префекта до суду.
Контроль за виконанням виконавчими органами місцевого самоврядування,
наданих законом державних повноважень, здійснюється префектом у порядку
нагляду за додержанням Конституції та законів України органами місцевого
самоврядування.
ТЕМА 4. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ
ВЛАДИ ТА НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ НИМИ КОНСТИТУЦІЇ І
ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ПРЕДСТАВНИКОМ ДЕРЖАВИ У РЕГІОНІ
(ПРЕФЕКТОМ)
Координація діяльності територіальних органів міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади. Моніторинг діяльності територіальних
органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Спільні
засідання з керівниками територіальних органів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади.
Погодження призначення та звільнення керівників територіальних органів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (крім територіальних
органів центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізую державну політику у сфері оборони, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику, територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких поширюється на
територію, яка не співпадає з територією юрисдикції префекта). Подання до
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, про відповідність
займаній посаді керівників їх територіальних органів.
Пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо скасування актів
територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
за результатами моніторингу їх діяльності.
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ТЕМА 5.
ПРАВОВЕ
РЕГУЛЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ
ПРЕДСТАВНИКА
ДЕРЖАВИ
В
РЕГІОНІ
(ПРЕФЕКТА)
ПО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ
Державні та регіональні програми економічного і соціального розвитку
України. Правові, організаційні та фінансово-економічні засади формування,
затвердження, організації виконання, фінансування, контролю за реалізацією і
припинення виконання державних цільових програм.
Порядок розроблення, затвердження та виконання регіональних програм.
Класифікація регіональних цільових програм. Перелік регіональних програм.
Конституційно-правовий механізм взаємодії органів публічної влади,
суб’єктів формування та виконання державних цільових програм, як засобу
програмно-цільового управління. Контроль за виконанням державних
(регіональних) програми економічного і соціального розвитку України.
ТЕМА 6.
ПРАВОВЕ
РЕГУЛЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ
ПРЕДСТАВНИКА ДЕРЖАВИ В РЕГІОНІ (ПРЕФЕКТА) В УМОВАХ
ВОЄННОГО АБО НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, НАДЗВИЧАЙНОЇ
ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ
Правова основа введення воєнного стану. Військові адміністрації.
Повноваження військових адміністрацій. Взаємодія військового командування та
військових адміністрацій з органами державної влади в умовах воєнного стану.
Район проведення системи заходів, спрямованих на попередження,
запобігання та припинення злочинних діянь, здійснюваних з терористичною
метою, звільнення заручників, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків
терористичного акту чи іншого злочину, здійснюваного з терористичною метою
(антитерористичної операції). Правова основа діяльності військово-цивільних
адміністрацій. Повноваження військово-цивільних адміністрацій. Керівник
військово-цивільної адміністрації. Взаємодія військово-цивільних адміністрацій з
органами державної влади в умовах проведення антитерористичної операції
(АТО) та операції Об'єднаних сил (ООС).
Діяльність органів міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади відповідно до рішень префекта.
ТЕМА 7. АКТИ ПРЕДСТАВНИКА ДЕРЖАВИ В РЕГІОНІ
(ПРЕФЕКТА): АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
Акти територіальних органів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади.
Скасовування актів територіальних органів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, прийнятих з питань здійснення заходів правового
режиму воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації.
ТЕМА 8. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПРЕДСТАВНИКА ДЕРЖАВИ
В РЕГІОНІ (ПРЕФЕКТА)
Голландський інститут державного управління (ROI). Інститут державного
управління Канади. Латвійська школа державного управління (Латвійська
Республіка). Литовський інститут державного управління (Литовська Республіка).
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Національна школа державного управління (KSAP). Республіки Польща
Національна школа управління (ENA). Французької Республіки Національна
школа управління. Італійської Республіки Фінський інститут державного
управління (Фінляндська Республіка).
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
кількість годин
назви тем

денна форма
заочна форма
у тому числі
у тому числі
усього
усього
л п лаб інд ср
л п лаб інд ср
2
3 4
5
6 7
8
9 10 11 12 13
2 2
6
2 2
6
1. 10

1
ТЕМА
Конституційноправова природа
інституту
представника
держави
(префекта)
ТЕМА
2. 8
Конституційноправові механізми
взаємодії
представника
держави в регіоні
(префекта)
з
главою держави та
урядом
ТЕМА
3. 10
Повноваження та
діяльність
представника
держави в регіоні
за
додержанням
Конституції
і
законів
України
органами
місцевого
самоврядування
ТЕМА 4. Правове 12
забезпечення
координації
діяльності
територіальних
органів
центральних

2

2

4

2 2

6

2

2

6

12

2

2

8

12

9

органів виконавчої
влади та нагляду
за
додержанням
ними Конституції і
законів
України
представником
держави у регіоні
(префектом).
ТЕМА 5. Правове 10
регулювання
діяльності
представника
держави в регіоні
(префекта)
по
забезпеченню
виконання
державних
програм
ТЕМА 6. Правове
регулювання
діяльності
представника
держави в регіоні
(префекта)
в
умовах
воєнного
або надзвичайного
стану,
надзвичайної
екологічної
ситуації
ТЕМА 7. Акти
представника
держави в регіоні
(префекта): аналіз
судової практики
ТЕМА
8.
Професійна
підготовка
представника
держави в регіоні
(префекта)
УСЬОГО ГОДИН

2

2

6

12

13

2

2

9

12

14

2

2

10

13

2

2

9

90

16 16

58 90

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

2 2

12

6

6 6

78

10

№
з/п

Назва теми

1

Конституційно-правова
природа
інституту
представника держави (префекта)
Конституційно-правові
механізми
взаємодії
представника держави в регіоні (префекта) з
главою держави та урядом
Повноваження та діяльність представника
держави в регіоні за додержанням Конституції і
законів
України
органами
місцевого
самоврядування
Правове забезпечення координації діяльності
територіальних органів центральних органів
виконавчої влади та нагляду за додержанням
ними
Конституції
і
законів
України
представником держави у регіоні (префектом)..
Правове регулювання діяльності представника
держави в регіоні (префекта) по забезпеченню
виконання державних програм
Правове регулювання діяльності представника
держави в регіоні (префекта) в умовах воєнного
або
надзвичайного
стану,
надзвичайної
екологічної ситуації
Акти представника держави в регіоні (префекта):
аналіз судової практики
Професійна підготовка представника держави в
регіоні (префекта)
Разом

2

3

4

5

6

7
8

Кількість
годин
(денна)
2

Кількість
годин
(заочна)
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
16

6

Кількість
годин
(денна)
7

Кількість
годин
(заочна)
6

8

6

7

12

7

12

6. САМОСТІЙНА РАБОТА
№
з/п

Назва теми

1

Конституційно-правове регулювання інституту
представника держави (префекта) у Польщі.
Конституційно-правове регулювання інституту
представника держави (префекта) у Франції
Конституційно-правовий
механізм
взаємодії
представника держави в регіоні (префекта) з
Президентом України: проблеми правового
регулювання
Конституційно-правовий
механізм
взаємодії
представника держави в регіоні (префекта) з
Кабінетом
Міністрів
України:
проблеми
правового регулювання

2
3

4

11

5

6

7

8

Конституційно-правовий механізм здійснення
парламентського
контролю
за
діяльністю
префекта.
Повноваження та діяльність представника
держави в регіоні (префекта) за додержанням
Конституції і законів України органами місцевого
самоврядування.
Правове забезпечення координації діяльності
територіальних органів центральних органів
виконавчої влади та нагляду за додержанням
ними
Конституції
і
законів
України
представником держави у регіоні (префектом).
Правове регулювання діяльності представника
держави в регіоні (префекта) в умовах воєнного
стану та надзвичайного стану.
Разом

7

12

7

12

7

12

8

6

58

78

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню
методи, спрямовані на:
- формування у студенів інтересу до пізнавальної діяльності й
відповідальності за навчальну працю;
- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного,
репродуктивного та пошукового характеру);
- а також методи, пов’язані із контролем за навчальною діяльністю
студентів.
Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні:
розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, обговорення,
дослідницькі проекти, підготовка презентацій.
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Знання та навички студентів, отримані при засвоєнні навчальної дисципліни
«Міжнародно-правові стандарти місцевого самоврядування», оцінюються за
рейтинговою системою.
Форми поточного контролю включають: оцінювання виконання домашніх
самостійних завдань, есе, письмових та контрольних робіт, виконаних під час
практичних занять.
Студент може отримати максимально 50 балів за усні відповіді або
виконання тестів чи контрольних робіт на практичних заняттях.
Неготовність до заняття або незадовільна відповідь (розв’язання)
практичного завдання також підлягають відповідній оцінці і студенту
виставляється «0» балів. Отримані у такому разі «0» балів потребують
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відпрацювання та оцінка, одержана під час відпрацювання враховуються при
визначенні середнього балу поточної успішності.
Формою поточного контролю знань є контрольне модульне завдання на
задану тему в кінці змістовного модуля. Завдання виконується у письмовій формі
і може бути оцінене максимально у 50 балів. Студент, який не виконав завдання
або виконав його незадовільно зобов’язаний повторно його виконати.
Формою підсумкового контролю знань та навичок по дисципліні для
студентів є залік, який виставляється із урахуванням поточної успішності та
оцінки за контрольне модульне завдання.
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТУ
поточне тестування та самостійна робота
Т1

Т2

Т3

Т4

поточна
успішність
Т 1-4

модуль

сума

Т. 1-5
100

50

50

Оцінювання знань студента здійснюється за 100 бальною шкалою
Шкала оцінювання: університету, національна та ECTS
оцінка в балах

оцінка ECTS

визначення

90-100
81-89
71-80
61-70
51-60

А
В
С
D
Е

до 51

FX

відмінно
дуже добре
добре
задовільно
достатньо
незадовільно з
правом перездачі
незадовільно без
права перездачі

до 51

F

екзаменаційна
оцінка
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і
правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових
актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування
набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу
джерел вивчення даного курсу.
81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком повну
але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні предмету.
71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну
відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових
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джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але
не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка
міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись
не менше ніж на двох базових джерелах.
61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної
детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на
одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу.
51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної
(достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати
джерела інформації навчальної дисципліни.
0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні
прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові
помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною
юридичною літературою з дисципліни.
10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Заяць І. Я. Правовий статус представника держави в регіоні (префекта).
Програма спецкурсу для студенів юридичного факультету. Львів: Юридичний
факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018.
11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ПРАВОВІ АКТИ
1.

Конституція України : Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами).

2.

Бюджетний кодекс України : Закон від 08.07.2010 № 2456-VI. Відомості
Верховної Ради України. 2010. № 50–51. Ст. 572 (зі змінами).

3.

Податковий кодекс України : Закон від 02.12.2010 № 2755-VI. Відомості
Верховної Ради України. 2011. № 13–14, № 15–16, № 17. Ст. 112 (зі
змінами).

4.



Про державні цільові програми : Закон України від 18.03.2004
№ 1621-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 25. Стор. 1042.
Ст. 352 (зі змінами).

5.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997
№ 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170 (зі
змінами).

6.

Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999 № 586XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20-21. Ст. 190 (зі змінами).

7.

Про військово-цивільні адміністрації : Закон України від 03.02.2015 № 141-
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VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 78 (зі змінами).
8.

Про добровільне об'єднання територіальних громад : Закон України від
05.02.2015 № 157-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13.
Ст. 91 (зі змінами).

9.

Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17.06.2014
№ 1508-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 34. Ст. 1167.

10.

Про місцеві вибори : Закон України від 14.07.2015 № 595-VIII. Відомості
Верховної Ради України. 2015. № 37–38. Ст. 366 (зі змінами).

11.

Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05.02.2015
№ 156-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 90.

12.

Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України від 08.09.2005
№ 2850-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 51. Ст. 548 (зі
змінами).

13.

Про столицю України – місто-герой Київ : Закон України від 15.01.1999
№ 401-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 11. Ст. 79 (зі
змінами).

14.

Про транскордонне співробітництво від 24.06.2004 № 1861-IV. Відомості
Верховної Ради України. 2004. № 45. Ст. 499 (зі змінами).

15.

Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації влади) № 2217а від 01.07.2015 р. попередньо схвалений
Верховною
Радою
України
31
серпня
2015
р.
URL
:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 =55812

16.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади
в
Україні»,
01.04.2014 р.
URL
:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80

17.

Європейська хартія місцевого самоврядування. Страсбург, 15.10.1985 р.
Офіційний переклад. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036

18.

Рекомендація Ради Європи 39 (1998), 06.03.1998 р. «Про інкорпорацію
Європейської хартії місцевого самоврядування в правові системи країн, які
її ратифікували, і про правовий захист місцевого самоврядування».
Офіційний сайт Ради Європи. URL : https://wcd.coe.int.

19.

Рекомендація Ради Європи 48 (1998) «Про місцеву та регіональну
демократію в Україні» від 27 травня 1998 р. Офіційний сайт Ради Європи. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wcd.coe.int

20.

Про утворення військово-цивільних адміністрацій населених пунктів:
Президент України; Указ Президента України від 19 листопада 2016 року
№ 513/2016
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
https://www.president.gov.ua/documents/5132016-20752
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