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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  з дисципліни  «Місцеве самоврядування в Україні» 

  

  

Курс: ІІІ (заочна форма) 

Спеціальність: право  

Форма проведення: письмова.  

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

Максимальна кількість балів: 40 балів.  

Критерії оцінювання: 

Кількість балів 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

 

Значення оцінки 

 

37-40 балів  

 

Відмінно Допущено не більше 2 

незначних помилок у  

екзаменаційних завданнях. 
Відповіді повні. Студент вільно 

володіє теоретичним 

матеріалом та виконує 
практичне завдання на 

високому рівні  

 

36-26 балів  

 

Добре Допущено не більше 4 помилок 
та неточностей у 

екзаменаційних завданнях. 

Відповіді повні, з незначними 
неточностями. Студент володіє 

теоретичним матеріалом та 

виконує практичне завдання на 

достатньому рівні.  

 

25-15 балів  

 

Задовільно Допущено не більше 8 помилок 

у екзаменаційних завданнях. 
Відповіді з суттєвими 

неточностями. Студент володіє 

теоретичним матеріалом та 

виконує практичне завдання на 
низькому рівні.  

 

14-1 балів  Незадовільно Допущено більше 8 помилок у 



 екзаменаційних завданнях. 

Відповіді з суттєвими 
неточностями. Студент не 

володіє теоретичним 

матеріалом та виконує 
практичне завдання на 

низькому рівні.  

 

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Зародження, становлення й розвиток вітчизняних форм місцевого самоврядування. Періодизація 

місцевого самоврядування в Україні 

2. Основні ознаки та принципи місцевого самоврядування. 

3. Система місцевого самоврядування. 

4. Матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування. 

5. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб. 

6. Поняття та основні ознаки територіальної громади. 

7. Види територіальних громад. 

8. Статут територіальної громади. 

9. Порядок об’єднання територіальних громад. 

10. Порядок співробітництва територіальних громад. 

11. Загальна характеристика органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

12. Повноваження сільської селищної, міської ради: загальна та виключна компетенція. 

13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. 

14. Повноваження сільського, селищного, міського голови. 

15. Повноваження районної, обласної ради. 

16. Повноваження районної в місті ради. 

17. Порядок формування рад. 

18. Особливості організації та проведення сесії ради. 

19. Діяльність постійних та тимчасових контрольних комісій ради. 

20. Діяльність та повноваження депутата ради. 

21. Секретар сільської, селищної, міської ради. 

22. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради. 

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

24. Повноваження старости. 



25. Діяльність та повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради. 

26. Діяльність, повноваження заступника голови районної, районної у місті ради та першого 

заступника, заступника голови обласної ради. 

27. Президія (колегія) та виконавчий апарат районної, обласної ради. 

28. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

29. Загальні положення про службу в органах місцевого самоврядування.  

30. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.  

31. Право на службу в органах місцевого самоврядування.  

32. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування.  

33. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.  

34. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування.  

35. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування.  

36. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.  

37. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування. 

38. Організаційно-правова основа здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті 

Києві.  

39. Посадові особи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві, їх функції та 

повноваження.  

40. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування в місті Києві.  

41. Гарантії забезпечення містом Києвом столичних функцій.  

42. Особливості взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в місті 

Києві з іншими органами влади, підприємствами, представництвами.  

 

Екзаменатор:   Панова І.Ю. 

Завідувач кафедри: Орел Л.В. 


