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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Адміністративні послуги в органах місцевого самоврядування» 
 

 

Курс: ІV 

Спеціальність: право 

Форма проведення: письмова (тестування). 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв).  

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерії оцінювання: 

Кількість 

балів 

Значення оцінки 

37-40 

балів 

Допущено не більше 3 помилок у тестових завданнях. Відповіді 

повні. Студент вільно володіє теоретичним матеріалом.  

36-30 

балів 

Допущено не більше 10 помилок у тестових завданнях. Відповіді 

повні, з незначними неточностями. Студент володіє теоретичним 

матеріалом. 

29-15 

балів 

Допущено не більше 15 помилок у тестових завданнях. Відповіді з 

суттєвими неточностями. Студент володіє теоретичним матеріалом 

на низькому рівні. 

14-1 

балів 

Допущено більше 15 помилок у тестових завданнях. Відповіді з 

суттєвими неточностями. Студент не володіє теоретичним 

матеріалом. 

 

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Суб’єкти публічного управління у соціально-культурній сфері.  

2. Правове регулювання у сфері соціальної політики.  

3. Державне управління у сфері культури та охорони здоров’я.  

4. Організація державного управління у сфері освіти, науки, молоді та спорту. 

5. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг.  

6.Державна політика у сфері надання адміністративних послуг.   

7.Основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг. 8.Інформація про 

адміністративні послуги.  

9.Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг.  

10.Інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги. 

11.Порядок надання адміністративних послуг.  

12.Строки надання адміністративних послуг.  

13.Плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір).  



14.Центр надання адміністративних послуг. Адміністратор.  

15.Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг. Надання супутніх 

послуг.  

16.Реєстр адміністративних послуг. Єдиний державний портал адміністративних послуг.  

17.Фінансове та інше забезпечення надання адміністративних послуг.  

18.Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних 

послуг. 

19.Загальні засади ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань».  

20.Система органів державної реєстрації. Державний реєстратор.  

21.Єдиний державний реєстр. Портал електронних сервісів.  

22.Відомості Єдиного державного реєстру.  

23.Статус документів та відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру. Надання 

відомостей з Єдиного державного реєстру.  

24.Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними 

системами державних органів.  

25.Проведення державної реєстрації. Подання документів для державної реєстрації.  

26.Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації.  

27.Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи.  

28.Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи – 

підприємця.  

29.Документи, що подаються заявником для державної реєстрації громадського 

об’єднання, що не має статусу юридичної особи.  

30.Документи, що подаються заявником для державної реєстрації структурних утворень 

політичної партії, що не мають статусу юридичної особи.  

31.Документи, що подаються заявником для державної реєстрації відокремленого 

підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної 

організації.  

32.Документи, що подаються заявником для державної реєстрації символіки.  

33.Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій. 34.Строк 

розгляду документів, поданих для державної реєстрації.  

35.Зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації. 36.Відмова у 

державній реєстрації.  

37.Реєстраційні справи.  

38.Оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації. 39.Здійснення 

контролю у сфері державної реєстрації.   

40.Відповідальність у сфері державної реєстрації. 

41. Загальні засади ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».  

42.Право на державну соціальну допомогу.  

43.Порядок надання державної соціальної допомоги. Розмір державної соціальної 

допомоги.  

44.Строки призначення державної соціальної допомоги.  

45.Умови, за яких державна соціальна допомога не призначається, зменшується її розмір 

або припиняється виплата. Виплата державної соціальної допомоги.  

45.Порядок оскарження рішення про надання державної соціальної допомоги.  

46.Фінансування державної соціальної допомоги. Облік одержувачів державної соціальної 

допомоги.  

47.Контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги. 

48.Відповідальність за порушення законодавства про державну соціальну допомогу. 

49. Загальні засади ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».  

50.Діяльність  держави  щодо  осіб  з  інвалідністю.  



51.Соціальний  захист осіб з інвалідністю. Захист  прав,  свобод і законних інтересів осіб з 

інвалідністю. 

52.Державне управління з питань забезпечення прав осіб  

з  інвалідністю.  

53.Громадські  організації  осіб з інвалідністю.  

54.Підприємства   та   організації  громадських організацій  осіб  з  інвалідністю.  

55.Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику   у   сфері  

соціального  захисту  осіб  з  інвалідністю, ветеранів   війни.  

56.Працевлаштування, освіта, професійна підготовка осіб з інвалідністю. 57.Порядок  

реєстрації  у  Фонді  соціального захисту інвалідів.  

58.Створення  умов  для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю  

(у  тому  числі  осіб  з  інвалідністю,  які використовують засоби  

пересування  та  собак-поводирів)  до об'єктів соціальної інфраструктури. 59.Матеріальне,   

соціально-побутове   і  медичне забезпечення  осіб  з інвалідністю. 

60.Загальні засади ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».  

61.Ветерани війни.  

62.Учасники бойових дій. Особи, які належать до учасників бойових дій. 63.Особи, які 

належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни. Учасники війни. Особи, які належать до 

учасників війни.  

64.Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.  

65.Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них.  

66.Пільги особам з інвалідністю внаслідок війни.  

67.Пільги для учасників війни.  

68.Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.  

69.Постраждалі учасники Революції Гідності.   

71.Громадські організації та інші об'єднання ветеранів війни.  

72.Оскарження рішень підприємств, установ і організацій, які надають пільги. 

73. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування 

територіальної громади. 

74. Система місцевого самоврядування. 

75. Зарубіжний досвід організації міського самоврядування. 

 

Екзаменатор:                                                        О.В. Баклан 

Завідувач кафедри:                                              Л.В. Орел 

 

 

 

 


