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ВСТУП 
 

У процесі трансформаційних перетворень аграрного сектора істотних змін 
зазнали принципи та методи управління сільськими територіями. Виходячи з 
політико-правової природи сільських муніципальних утворень та новітніх 
наукових досліджень у цій галузі, сучасна управлінська система села будується 
на основі активізації діяльності селян, становлення соціального партнерства та 
удосконалення системи місцевого самоврядування. Це висуває нові вимоги до 
підготовки фахівців економічних напрямів підготовки у вузах аграрного 
профілю. 

Вивчення дисципліни “Організація системи місцевого самоврядування” 
базується на діалектичному методі пізнання та загальноекономічних законах, 
має тісний зв’язок із такими дисциплінами, як “Економічна політика”, “Аграрна 
політика”, “Державне управління”, “Макроекономіка”, “Економіка АПК”, 
“Економіка підприємства”, “Менеджмент”, “Фінанси”, “Економіка праці й 
соціально-трудові відносини”, “Соціологія праці”, “Соціально-економічний 
розвиток сільських територій”, “Теорія держави і права”, “Конституційне 
право”, “Адміністративне право”, “Земельне право” та ін. 

Навчальна дисципліна “Організація системи місцевого самоврядування” 
включена до навчальних планів підготовки магістрів напряму підготовки 
8.030504 “Економіка підприємства” галузі знань 0305 “Економіка та 
підприємництво” в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів 
акредитації. 

Метою вивчення дисципліни є засвоєння та поглиблення  слухачами 
магістратури знань щодо організації системи місцевого самоврядування 
сільськими територіями, а також визначення напрямів розвитку соціального 
партнерства, розширення можливостей участі селян в управлінні своїми 
територіальними громадами та удосконалення системи місцевого 
самоврядування. 

Результатами вивчення дисципліни є формування майбутнього 
спеціаліста, здатного оцінити проблеми становлення системи місцевого 
самоврядування в конкретній адміністративно-територіальній одиниці, 
визначити перспективні напрями їх подолання, розробити та впровадити 
відповідні заходи. 

У результаті вивчення дисципліни слухач магістратури повинен знати: 
− генезис та еволюцію поняття “Організація системи місцевого 

самоврядування”; 
− організаційно-правові засади діяльності органів місцевого 

самоврядування в Україні; 
− місце та роль територіальних громад в управлінні сільськими 

населеними пунктами, основні форми прямої демократії; 
− сучасні наукові погляди, передовий досвід та нормативно-правові 

акти щодо становлення самоврядування сільськими територіями; 
− особливості становлення соціального партнерства в сільській 

місцевості; 
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− концепції реформування системи самоврядування сільськими 
територіями в Україні. 

На підставі одержаних знань слухач магістратури повинен вміти: 
– критично осмислювати категорії даної дисципліни; 
– комплексно аналізувати вплив зовнішніх і внутрішніх чинників 

на розвиток системи місцевого самоврядування  сільських територій; 
– обґрунтовувати організаційно-економічні заходи, спрямовані на 

підвищення ефективності функціонування органів місцевого самоврядування 
сільських територій та їх посадових осіб; 

– розробляти заходи щодо активізації участі селян в управлінні 
сільськими населеними пунктами; 

– організувати співпрацю сільських органів управління, членів 
територіальних громад та суб’єктів господарювання; 

− прогнозувати наслідки реформування системи управління сільських 
територій. 
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МОДУЛЬНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
„ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ” 
для слухачів магістри напряму підготовки «Економіка підприємства» 

 
Змістовий модуль Тема 

№ 
з/п Назва № 

з/п Назва 

1 

Поняття та 
структура системи 
самоврядування 
сільськими 
територіями 

1.1. Суть системи самоврядування сільськими 
територіями, предмет, завдання й методи 
вивчення дисципліни 

1.2. Поняття системи місцевого 
самоврядування в Україні 

1.3. Територіальна громада як центральний 
елемент у системі самоврядування 
сільськими територіями 

1.4. Особливості становлення соціального 
партнерства на селі 

2 

Організація 
місцевого 

самоврядування 
сільськими 
територіями 

2.1. Органи місцевого самоврядування 
сільськими територіями, їх виконавчі 
органи та посадові особи 

2.2. Участь депутата сільської, селищної ради 
у формуванні муніципальної політики 
територіальної громади 

2.3. Матеріально-фінансова база місцевого 
самоврядування сільських територій 

2.4. Реформування системи самоврядування 
сільськими територіями 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ  
для слухачів магістратури напряму підготовки «Економіка підприємства» 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА СИСТЕМИ САМОВРЯДУВАННЯ 
СІЛЬСЬКИМИ ТЕРИТОРІЯМИ 

 
Тема 1. Суть системи самоврядування сільськими територіями, 

предмет, завдання й методи вивчення дисципліни 
 
Поняття самоврядування, його види. Суть та структура системи 

самоврядування сільськими територіями, її генезис та еволюція. Місце та роль 
місцевого самоврядування у системі самоврядування сільськими територіями. 
Взаємовідносини органів державної влади з місцевим самоврядуванням. 
Предмет, завдання й методи вивчення дисципліни “Система самоврядування 
сільськими територіями”.  

 
Тема 2. Поняття система місцевого самоврядування в Україні  
 
Поняття місцевого самоврядування, його принципи, завдання та функції. 

Основні концепції та моделі місцевого самоврядування. Історія становлення 
місцевого самоврядування в Україні. Сучасна система місцевого 
самоврядування в Україні та її відповідність Європейській хартії місцевого 
самоврядування.  

 
Тема 3. Територіальна громада як центральний елемент у системі 

самоврядування сільськими територіями 
 
Поняття територіальної громади, їх повноваження. Форми прямої 

демократії на селі, їх функції та організаційно-правові засади реалізації. 
Поняття про організацію та проведення загальних зборів,  громадських слухань, 
місцевих ініціатив та можливості використання інших форм прямої демократії 
(громадський контроль, опитування громадської думки, громадсько-
консультативні ради (дорадчі комітети) тощо). Статути територіальних громад. 
Поняття про органи самоорганізації населення, організаційно-правові засади їх 
створення та функціонування.   

 
Тема 4. Особливості становлення соціального партнерства на селі 
 
Поняття соціального партнерства, його суб’єкти. Мета й принципи 

організації соціального партнерства на сільських територіях. Роль органів 
державної влади та місцевого самоврядування у розвитку соціального 
партнерства. Місце професійних спілок та громадських організацій в питаннях 
узгодження інтересів членів громади, суб’єктів господарювання та органів 
влади на селі. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ СІЛЬСЬКИМИ 

ТЕРИТОРІЯМИ 
 
Тема 5. Органи місцевого самоврядування сільськими територіями, 

їх виконавчі органи та посадові особи 
 
Сільські та селищні ради як представницькі органи територіальної 

громади, їх  повноваження. Сесії як основна форма роботи сільських, селищних 
рад. Постійні та тимчасові комісії рад. Районні та обласні ради як представники 
спільних інтересів жителів громад, порядок їх взаємодії з державними органами 
управління. Сільський, селищний голова, його повноваження та організація 
роботи. Організаційно-правові засади діяльності виконавчих органів сільських, 
селищних рад.  

 
Тема 6. Участь депутата сільської, селищної ради у формуванні 

муніципальної політики територіальної громади 
 
Поняття, основні риси та структура статусу депутата сільської, селищної 

ради. Строк повноважень депутата. Форми роботи та повноваження депутата 
сільської, селищної ради. Гарантії діяльності депутата сільської, селищної ради. 
Відповідальність депутата сільської, селищної ради.  

 
Тема 7. Матеріально-фінансова база місцевого самоврядування 

сільських територій 
 
Поняття комунальної власності та управління нею. Роль земельних 

ресурсів у зміцненні матеріальної основи територіальної громади села, селища. 
Місцеві бюджети як основа фінансових ресурсів громади. Доходна та видаткова 
частина місцевих бюджетів, особливості їх формування в сільських громадах. 
Поняття про бюджет розвитку. Бюджетний процес.  

 
Тема 8. Реформування системи самоврядування сільськими 

територіями 
 
Основні проблеми та недоліки сучасної системи самоврядування 

сільськими територіями. Досвід організації та функціонування місцевого 
самоврядування в зарубіжних країнах. Концептуальні засади реформування 
адміністративно-територіального устрою в Україні та системи місцевого 
самоврядування. Удосконалення бюджетної та податкової сфер. 
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ТЕМИ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
для слухачів магістратури напряму підготовки «Економіка підприємства» 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
“ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА СИСТЕМИ САМОВРЯДУВАННЯ 

СІЛЬСЬКИМИ ТЕРИТОРІЯМИ” 
 

Тема 1. Суть системи самоврядування сільськими територіями, предмет, 
завдання й методи вивчення дисципліни 

 
1. Поняття системи самоврядування сільськими територіями та її 

структура. 
2. Еволюція поглядів науковців на суть системи самоврядування 

сільськими територіями. 
3. Місцеве самоврядування в системі управління сільськими 

територіями. 
4. Предмет, мета, завдання та методи вивчення й дослідження з курсу 

“Система самоврядування сільськими територіями”. 
 
Тема 2. Поняття система місцевого самоврядування в Україні 

 
1. Поняття місцевого самоврядування. 
2. Основні концепції та моделі місцевого самоврядування. 
3. Розвиток місцевого самоврядування в Україні. 
4. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні. 
5. Основні положення Європейської хартії місцевого самоврядування. 
 
Тема 3. Територіальна громада як центральний елемент у системі 

самоврядування сільськими територіями 
 

1. Поняття територіальної громади. 
2. Форми безпосередньої демократії. 
3. Порядок організації та проведення: 
a. загальних зборів; 
b. громадських слухань; 
c. місцевих ініціатив; 
d. інші форми (громадський контроль, опитування громадської думки, 

громадсько-консультативні ради (дорадчі комітети) тощо). 
4. Організаційно-правові засади діяльності органів самоорганізації 

населення. 
5. Поняття статутів територіальних громад, їх структура та порядок 

прийняття. 
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Тема 4. Особливості становлення соціального партнерства на селі 
 

1. Історія розвитку соціального партнерства. 
2. Принципи організації соціального партнерства на сільських 

територіях. 
3. Роль і значення органів державної влади та місцевого самоврядування 

в розвитку соціального партнерства на селі. 
4. Професійні спілки, організації роботодавців та громадські організації в 

питаннях узгодження інтересів членів сільської громади, суб’єктів 
господарювання та органів влади на селі. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

“ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ СІЛЬСЬКИМИ 
ТЕРИТОРІЯМИ” 

 
Тема 1. Органи місцевого самоврядування сільськими територіями, 

їх виконавчі органи та посадові особи 
 

1. Сільські та селищні ради як представницькі органи територіальної 
громади, їх  повноваження. 

2. Форми діяльності сільських, селищних рад. 
3. Районні та обласні ради як представники спільних інтересів жителів 

громад. 
4. Розмежування повноважень районних, обласних рад та державних 

органів управління. 
5. Повноваження сільського, селищного голови. 
6. Організація роботи сільського, селищного голови. 
7. Організаційно-правові засади діяльності виконавчих органів сільських, 

селищних рад. 
 

Тема 2. Участь депутата сільської, селищної ради у формуванні 
муніципальної політики територіальної громади 

 
1. Поняття та основні риси статусу депутата сільської, селищної ради. 
2. Робота депутата сільської, селищної раді у виборчому окрузі. 
5. Робота депутата в сільській, селищній раді та в її органах. 
6. Система гарантій депутата сільської, селищної ради. 
7. Відповідальність депутата сільської, селищної рад: поняття та види. 
8. Оформлення документів, пов’язаних із депутатською діяльністю. 

 
Тема 3. Матеріально-фінансова база місцевого самоврядування 

сільських територій 
 
1. Комунальна власність як матеріальна основа місцевого 

самоврядування. 
2. Управління комунальною власністю. 
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3. Роль земельних ресурсів у зміцненні матеріальної основи 
територіальної громади села, селища. 

4. Поняття місцевих бюджетів та їх структура. 
5. Основні стадії бюджетного процесу. 

 
Тема 4. Реформування системи самоврядування сільськими 

територіями 
 
1. Основні недоліки системи самоврядування сільськими територіями. 
2. Зарубіжний досвід розвитку системи місцевого самоврядування. 
3. Основні положення концепції адміністративно-територіальної 

реформи в Україні. 
4. Варіанти реформування системи місцевого самоврядування. 
5. Основні напрями розвитку бюджетної та податкової сфер. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ 
МАГІСТРАТУРИ СТАЦІОНАРНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 
Тема 1. Суть системи самоврядування сільськими територіями, 

предмет, завдання й методи вивчення дисципліни 
 
Підготувати доповідь на тему «Становлення системи місцевого 

самоврядування в ……..(відповідно до варіанту)»: 
Варіант 1. Стародавньому Світі; 
Варіант 2. Європі в 11-13 ст.;  
Варіант 3. 14-18 ст.; 
Варіант 4. 18-19 ст.; 
Варіант 5. 20 ст.  

 
 

Тема 2. Поняття система місцевого самоврядування в Україні 
 
Порівняти існуючу систему місцевого самоврядування в Україні з 

системою однієї з європейських країн (відповідно до варіанту).  
Варіант 1. Польща; 
Варіант 2. Угорщина;  
Варіант 3. Франція; 
Варіант 4. Чехія; 
Варіант 5. Швеція.  
 
Оформити у вигляді доповіді.   
 
 
Тема 3. Територіальна громада як центральний елемент у системі 

самоврядування сільськими територіями 
 
1. Скласти план підготовки та проведення у сільській громаді (відповідно 

до варіанту):  
Варіант 1. загальних зборів;  
Варіант 2. місцевих ініціатив;    
Варіант 3. громадських слухань.  
         
 2. Дослідити організаційно-правові засади створення та діяльності 

органів самоорганізації населення. 
 
 

Тема 4. Органи місцевого самоврядування сільськими територіями, їх 
виконавчі органи та посадові особи 

Підготувати проект рішення сільської ради про (відповідно до варіанту):  
 Варіант 1. затвердження Положення про загальні збори;  
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Варіант 2. надання приватному підприємцю в оренду приміщень, які 
знаходяться в комунальній власності;   

Варіант 3. про внесення змін до штатного розпису виконавчого комітету 
сільської ради (введення посади юриста);  

Варіант 4. про затвердження бюджету; 
Варіант 5. про затвердження Стратегії розвитку громади до 2015 року.  
 
Зразок рішення місцевої ради наведено в додатках. 
 
 
Тема 5. Участь депутата сільської, селищної ради у формуванні 

муніципальної політики територіальної громади 
 
Підготувати депутатський запит або депутатське звернення (відповідно 

до варіанту). 
Варіант 1. про погіршення якості питної води в колодязях; 
Варіант 2. про масове звільнення працівників місцевим сільськогоспо-

дарським підприємством; 
Варіант 3. про невчасну виплату місцевим підприємцем заробітної плати 

свої найманим працівникам; 
Варіант 4. про організацію підвезення дітей до школи; 
Варіант 5. про закриття фельдшерсько-акушерського пункту.  
 
Зразки  депутатського запиту та депутатського звернення наведено в 

додатках.  
 
Тема 6. Матеріально-фінансова база місцевого самоврядування 

сільських територій 
 

На прикладі Вашої адміністративно-територіальної одиниці 
проаналізувати матеріально-фінансову базу органів місцевого самоврядування.   

 
 
Тема 7. Реформування системи самоврядування сільськими 

територіями 
 
Ознайомитись з існуючими варіантами реформування адміністративно-

територіального устрою в Україні та оцінити наслідки їх впровадження для 
Вашого регіону.  
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ 
МАГІСТРАТУРИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 
Вимоги до написання реферату  
Необхідною умовою для отримання допуску до заліку слухачів 

магістратури заочної форми навчання є підготовка рефератів (у вигляді 
рукопису) на семінарсько-практичні заняття з відповідної тематики, та 
подальший їх захист. Обсяг реферату повинен складати 10-15 сторінок 
рукописного тексту. Регламент для доповіді становить 10-15 хвилин.  

 
Орієнтовна тематика для написання рефератів: 
 
1. Суть та  структура системи місцевого самоврядування. Органи місцевого 

самоврядування. 
2. Основні принципи, завдання та функціональні обов’язки  місцевого 

самоврядування. 
3. Нормативно-правова база системи місцевого самоврядування сільських 

територій. 
4. Компетенція органів місцевого самоврядування. 
5. Концепція місцевого самоврядування в Конституції України. 
6. Концепція місцевого самоврядування  в Європейській хартії місцевого 

самоуправління. 
7. Проблеми  розвитку системи  місцевого самоврядування  в сучасних 

трансформаційних умовах. 
8. Сільська територіальна громада та її місце в системі місцевого 

самоврядування. 
9. Статус територіальної громади, її внутрішня організація та повноваження. 
10.  Необхідність державної підтримки органів місцевого самоврядування. 
11. Структурна класифікація  об’єктів матеріальної основи місцевого 

самоврядування. 
12. Земельні ресурси серед як чинник сталого розвитку територіальної 

громади. 
13. Комунальна власність та житлово-комунальне господарство  

територіальних громад.  
14. Суть та  класифікація місцевих бюджетів. 
15. Бюджетний процес. 
16. Поняття фінансової та правової автономії місцевого самоврядування. 
17. Місцеві податки та збори.  
18. Принципи фінансового планування і ціноутворення на продукт соціально - 

культурної сфери.  
19. Об’єкти соціальної інфраструктури територіальних громад.  Житловий 

фонд. 
20. Соціальна основа місцевого самоврядування. 
21. Територіальна основа місцевого самоврядування. 
22. Державна підтримка місцевого самоврядування. 
23.  Основні положення адміністративно-територіальної реформи.  
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24. Місце рад у системі активізації фінансово-кредитної та інвестиційної 
підтримки малого бізнесу. 

25. Обласні та районні ради. 
26. Суть та повноваження сільських та селищних рад. 
27. Виконавчі органи та голова сільської (селищної) ради. 
28. Основи  організації роботи депутата сільської (селищної) ради. 
29. Складання депутатських звернень. 
30. Статус службовців органів місцевого самоврядування. 
31. Порядок ініціювання, підготовки та проведення загальних зборів, 

референдумів і громадських слухань жителів територіальних громад. 
32. Взаємодія сільських (селищних) рад з сільськогосподарським та 

несільськогосподарським бізнесом сільських територій. 
33. Поняття, види та значення  органів самоорганізації населення. 
34. Порядок створення, легалізації та припинення діяльності органів 

самоорганізації населення. 
35. Положення про органи самоорганізації населення. 
36. Місце органів місцевого самоврядування у становленні соціально-

культурної сфери  сільських територій. 
37. Система фінансування підприємств і закладів соціально-культурної сфери 

сільських територій. 
38. Планування соціально-економічного розвитку територіальних громад. 
39. Напрями розширення сфери зайнятості та підвищення добробуту 

населення сільських територіальних громад. 
40. Система соціально-економічних стимулів щодо роботи в селі. 
41. Критерії успіху соціально-економічного розвитку громад та підвищення 

якості життя населення. 
42. Чинники заохочення молоді до роботи та проживання в сільських 

населених пунктах. 
43. Інноваційні  підходи щодо  розвитку  сільських  територій, 
44. Показники рейтингової оцінки роботи органів місцевого самоврядування. 
45. Удосконалення форм обслуговування жителів територіальних громад. 
46. Удосконалення системи мотивації персоналу органів місцевого 

самоврядування. 
47. Паспортизація сільських населених пунктів.  
48. Розвиток сільськогосподарського та несільськогосподарського бізнесу  

сільських територій. 
49. Сприяння органів місцевого самоврядування розвитку системи 

кооперативних структур.  
50. Розвиток комунальних господарств при сільських (селищних) радах. 
51. Роль кредитних спілок у відродженні територіальних громад. 
52. Статут сільської територіальної громади. 
53. Функціональні повноваження новоутворених адміністративно-

територіальних одиниць сільських територій в контексті проведення реформи 
адміністративно-територіального устрою. 

54. Роль громадських організацій у формуванні ефективної системи місцевої 
влади в Україні. 

55. Удосконалення соціально-трудових відносин в сільських територіальних 
громадах. 
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56. Соціальне партнерство та міжсекторне співробітництво. 
57. Стратегічне планування і управління розвитком сільських громад 
58.  Використання програмно-цільового методу  при плануванні сталого 

розвитку сільських громад. 
59. Статут територіальних громад та соціально-економічний паспорт села 

(селища). 
60. Програми соціально-економічного розвитку територіальних громад. 
61. Пріоритетні напрями зміцнення  матеріальної та фінансової бази сільських 

територій. 
62. Система рейтингу оцінки роботи ОС на основі підвищення якості життя 

населення територіальної громади. 
63. Удосконалення системи мотивації керівників та спеціалістів сільських 

(селищних) рад.  
64. Удосконалення діяльності закладів освіти, охорони здоров’я, фізичної 

культури та спорту в територіальних громадах. 
65. Оцінка ефективності діяльності органів місцевого самоврядування. 
66. Законодавче забезпечення в умовах реформування  адміністративно-

територіального устрою та системи місцевого самоврядування. 
67. Сучасний стан та перспективи удосконалення адміністративно-

територіального устрою України. 
68. Система органів місцевого самоврядування та їх повноваження в умовах 

зміни адміністративно-територіального устрою. 
69. Фінансово-економічні аспекти децентралізації системи місцевого 

самоуправління. 
70. Ієрархія органів місцевого самоуправління сільським сектором, кадровий 

потенціал системи управління розвитком сільських громад.  
71. Передовий досвід  політики управління та підтримки депресивних та 

відсталих територіальних громад. 
72. Соціально-економічний розвиток сільських територій на  основі 

соціального партнерства. 
73. Суть соціального партнерства та основні завдання його поширення в 

сільських територіях. 
74. Роль громадських організацій у формуванні ефективної системи місцевої 

влади в Україні. 
75. Удосконалення соціально-трудових відносин в сільських територіальних 

громадах. 
76. Технологія проведення анкетних опитувань та вивчення громадської думки 

на селі. 
77. Методика залучення фондів потенційних інвесторів до розвитку сільських 

громад. Залучення джерел фінансування  перспективних проектів соціально-
економічного розвитку громад. 

78. Поняття якості життя мешканців сільських  територіальних громад. 
79. Державне управління  підвищенням  якості життя та оздоровлення 

демографічної ситуації у сільських поселеннях. 
80. Шляхи сприяння соціальному  становленню та  розвитку сільської молоді. 
81. Управління відтворенням життєвого і трудового потенціалу  жителів 

сільських громад, удосконалення соціально-трудових відносин. 
82. Управління соціальним забезпеченням жителів сільських громад. 
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83. Реалізація управлінської політики щодо  комплексного розвитку сільської 
місцевості у контексті соціального партнерства. 

84. Управління оптимальним забезпеченням галузей сільського господарства 
кваліфікованою робочою силою. 

85. Специфіка соціально-культурного обслуговування в умовах ринкових 
трансформацій. Структура галузей соціальної  інфраструктури сільських громад.  

86. Нормативи житлового та соціально-культурного забезпечення  на селі. 
87. Основні проблеми управління та утримання об’єктами соціальної 

інфраструктури територіальних громад. 
88. Удосконалення системи надання житлово-комунальних послуг. 
89. Організація торгово-сервісного обслуговування мешканців територіальних 

громад. 
90. Удосконалення діяльності закладів освіти, охорони здоров’я, фізичної 

культури та спорту в територіальних громадах. 
91. Управління  соціально-культурним розвитком сільських громад за рахунок   

коштів   державного та  місцевих  бюджетів,  підприємств  та  організацій, 
розташованих у  межах  сільських  територій.   

92. Роль держави у економічному розвитку територіальних громад. 
93. Нормативно-правова база і важелі регулювання економічного розвитку 

сільських громад. 
94. Рейтингова оцінка діяльності органів управління на основі підвищення 

якості життя сільського населення. 
95. Управління обслуговуючими кооперативами, комунальними 

господарствами та сільськими сервісними центрами. 
96. Державне регулювання, ліцензування  та нагляд за роботою кредитних 

спілок. 
97. Управління  фінансуванням місцевого розвитку, місцеві податки та збори. 
98. Державна підтримка функціонування  місцевих підприємницьких 

структур.  
99. Взаємодія державної влади з органами самоврядування та місцевим 

бізнесом. 
100. Основні напрями зміцнення фінансової та матеріальної бази сільських 

громад.  
101. Класифікація суб’єктів підприємницької діяльності організацій соціально-

культурної сфери, види несілськогосподарського бізнесу. 
102. Методологічні аспекти рейтингових оцінок сталого розвитку сільських 

громад 
103. Стратегічне планування розвитку сільських  громад.  
104. Оціночні показники розвитку економіки та соціальної сфери сільських 

територій та громад. 
105. Оцінка ефективності управлінських рішень. 
106. Основи корпоративного планування. 
107. Технологія проведення анкетних опитувань та вивчення громадської думки 

на селі. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ 
 
 

1. Яким має бути мінімальний склад постійної комісії сільської, селищної 
ради? 

2. Дайте визначення поняттю  «Правова автономія органу місцевого 
самоврядування». 

3. Дайте визначення поняттю «Організаційна автономія». 
4. Дайте визначення поняттю «Фінансова автономія». 
5. В якому році прийнятий Закон України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”? 
6. В якій країні виник термін «самоврядування»? 
7. Яка теорія муніципального управління поширена на сучасному етапі? 
8. Що відноситься до теорій організації місцевого самоврядування? 
9.  Який елемент є первинним суб'єктом місцевого самоврядування, 

основним носієм його повноважень та функцій? 
10.  Дайте визначення поняттю «Гарантії діяльності депутатів». 
11.  Дайте визначення поняттю «Стратегічний план». 
12.  З якого моменту починаються повноваження депутата сільської, 

селищної ради? 
13.  Як часто повинен звітувати депутат перед виборцями? 
14.  Вкажіть суб'єкти права ініціювання проведення загальних зборів 

жителів громади? 
15.  Дайте визначення поняттю «Місцеві бюджети». 
16.  З якою метою скликаються загальні збори жителів громади? 
17.  Дайте визначення поняттю «Місцеве самоврядування». 
18.  Які елементи відносяться до системи місцевого самоврядування? 
19.  Дайте визначення поняттю «Місцеві ініціативи». 
20.  Які види гарантій депутата сільської, селищної ради формують їх 

систему місцевого самоврядування? 
21.  Дайте визначення поняттю «Статус депутата сільської, селищної ради». 
22.  Дайте визначення поняттю «Форми прямої (безпосередньої) 

демократії». 
23.  Які є форми прямої (безпосередньої) демократії? 
24.  Дайте визначення поняттю «Депутатське запитання».  
25.  Коли була прийнята Європейська хартія місцевого самоврядування? 
26.  Дайте визначення поняттю «Депутатський запит». 
27.  Дайте визначення поняттю «Пропозиція». 
28.  Дайте визначення поняттю «Скарга» 
29.  Дайте визначення поняттю «Клопотання» 
30.  Дайте визначення поняттю «Орган самоорганізації населення».  
31.  Що входить до структури статусу депутата сільської, селищної ради? 
32.  Яка основна форма (порядок) роботи сільської і селищної ради? 
33.  Дайте визначення поняттю «Бюджет місцевого  самоврядування». 
34.  Що не відноситься до принципів місцевого самоврядування в Україні? 
35.  Дайте визначення поняттю «Самоврядування» 
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36. Яка модель місцевого самоврядування закріплена в Конституції 
України? 

37.  Дайте визначення поняттю «Принципи місцевого самоврядування».  
38.  Дайте визначення поняттю «Дотації».  
39.  Дайте визначення поняттю «Субвенції». 
40.  Дайте визначення поняттю «Дорадчі комітети». 
41.  Дайте визначення поняттю «Стратегічний план». 
42.  Яку модель місцевого самоврядування характеризують такі риси, як 

більш високий (у порівнянні з англо-американською моделлю) ступінь 
централізації управління, наявність органів місцевого управління з 
вертикальною підпорядкованістю, повноваження місцевого самоврядування 
визначаються згідно з негативним принципом правового регулювання? 

43. Дайте визначення поняттю «Соціальне партнерство». 
44.  Дайте визначення поняттю «Трудовий конфлікт». 
45.  Дайте визначення поняттю «Профспілка». 
46.  Дайте визначення поняттю «Стратегічне планування». 
47.  Дайте визначення поняттю «SWOT – аналіз». 
48.  Дайте визначення поняттю «Територіальна громада». 
49.  Якими повноваженнями наділяються органи місцевого самоврядування 

для вирішення питань місцевого значення в інтересах місцевого населення? 
50.  Якими повноваженнями наділяються органи місцевого самоврядування 

для вирішення питань що віднесені до відання органів державної влади?  
51.  Дайте визначення поняттю «Міське село». 
52.  Дайте визначення поняттю «Депутатське звернення». 
53.  Яка мінімальна кількість депутатів сільської, селищної ради необхідна 

для створення фракції? 
54.  Дайте визначення поняттю «Стратегічний планування». 
55.  Яку модель місцевого самоврядування характеризують такі риси, як 

значна автономія органів місцевого самоврядування, виборність ряду 
посадових осіб місцевого самоврядування, повноваження місцевого 
самоврядування визначаються згідно з позитивним принципом правового 
регулювання? 

56. Дайте визначення поняттю «Місцевий референдум». 
57.  Дайте визначення поняттю «Самооподаткування». 
58.  Дайте визначення поняттю «Склад ради». 
59.  Що таке районні та обласні ради? 
60.  Коли рішення про скликання загальних зборів має доводитись до 

відома жителів села, селища? 
61.  Які гарантії депутатської діяльності пов’язані з непорушністю 

повноважень депутата місцевої ради та забезпеченням умов для їх здійснення? 
62.  Який характер носить відповідальність депутата сільської, селищної 

ради? 
63.  Яка функція депутата сільської, селищної ради є найважливішою? 
64.  Які основні моделі місцевого самоврядування найбільш поширенні в 

сучасному світі? 
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38. www.ukrstat.gov.ua (Інтернет-сайт Державного комітету статистики 

України); 
Журнали: “Економіка АПК”, “Агроінком”, “Економіка України”, 

“Україна: аспекти праці” та інша періодика. 
 

Законодавчі та нормативні документи 
 

39. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 
України 28 червня 1996 року (із зм.); 

40. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436; 
41. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542 (із зм.); 
42. Земельний кодекс України від 25.10.2001 №2768 (із зм.); 
43. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 №322 (із зм. і доп.); 
44. Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії” від 05.10.2000 №2017; 
45. Закон України “Про державну підтримку сільського господарства 

України” від 24.06.2004 №1877; 
46. Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17.07.1997 

№469 (із зм.); 
47. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 

№280/97 (із зм.); 
48. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 

№586 (із зм.); 
49. Закон України “Про фермерське господарство” від 19.06.2003 №973 

(із зм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

ДОДАТКИ 
 

 
 

УКРАЇНА 
 

Слобідська селищна рада __________району _____________ області 
 

РІШЕННЯ 
 

______ сесії ________ скликання 
 

« __ » ____________ 200 __ р.                                                    №_______ 
 
Про обрання голів постійних комісій 
Слобідської селищної ради  

 
Відповідно до пункту 2 статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” на пропозицію голови Слобідської селищної ради, Слобідська селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

Обрати:  
— головою постійної комісії Слобідської селищної ради з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку Сенчика Ігоря Дмитровича;  
— головою постійної комісії Слобідської селищної ради з питань будівництва та 
землекористування Леготу Миколу Андрійовича;  
— головою постійної комісії Слобідської селищної ради з питань комунальної власності 
Ликова Ігоря Володимировича;  
— головою постійної комісії Слобідської селищної ради з питань депутатської етики 
Бойченюка Дмитра Андрійовича;  
— головою постійної комісії Слобідської селищної ради з питань охорони здоров’я та 
соціального захисту Сенюка Михайла Івановича;  
— головою постійної комісії Слобідської селищної ради з питань житлово-комунального 
господарства Дашковського Олександра Петровича;  
— головою постійної комісії Слобідської селищної ради з питань самоврядування Петька 
Олександра Івановича;  
— головою постійної комісії Слобідської селищної ради з питань сільського господарства та 
підприємництва Дорошенка Леоніда Михайловича;  

Голова Слобідської селищної ради О. Остенів 
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УКРАЇНА 
 

Семипільська сільська рада __________району___________ області 
 

Президенту України 
Прем'єр-міністру України 
Генеральному прокурору України 
Прокурору N-кої області  
Начальнику УМВС по N-кої області  
Копія для інформації: Голові N-кої обласної державної 
адміністрації  

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
Про стан та вжиття заходів відповідного реагування за результатами перевірки 

фінансово-господарської діяльності Семипільської птахофабрики та вжиття заходів 
відповідного реагування за результатами перевірки її фінансово-господарської 

діяльності й притягнення винних осіб до відповідальності 
Управлінням із питань майна комунальної власності N-кої обласної державної адміністрації, проведено 

перевірку Семипільської птахофабрики (керівник Саченко Є.А.), яка є об'єктом спільної комунальної власності, 
виявлено масові порушення у фінансово-господарській діяльності даного підприємства, (49% акцій якої 
належить на праві комунальної власності Семипільській раді народних депутатів) при операціях із цінностями 
та фінансовими ресурсами на суму понад 200 тис. гривень.  

Перевіркою встановлено, що станом на жовтень-листопад 2004 року на пунктах відповідального 
зберігання самовільно вилучено та допущено недостачу нафтопродуктів, енергоносіїв і готової продукції на 
суму 120 тис. грн., цінностей мобілізаційного резерву - на 60 тис грн., зерна і зернопродуктів - на 10 тис. грн., 
готової продукції - на 12 тис. грн. Безпідставно списано та допущено втрату якості матеріальних цінностей 
майже на 17 тис. грн. 

Продовжує залишатись недостатньо ефективною система організації формування, розміщення, 
збереження та використання матеріальних цінностей. Відсутній належний зв'язок між птахофабрикою і 
відповідальними зберігачами та контроль за збереженням цінностей, у багатьох випадках не укладено договори 
про відповідальне зберігання. 

На Семипільську птахофабрику покладено відповідальність за достовірність звітності про наявність 
запасів матеріальних цінностей. Перевіркою встановлено, що обліковані дані з багатьох позиціях номенклатури 
не відповідають фактичній наявності цінностей на пунктах зберігання. 

Так, на 94 із 201 пункту відповідального зберігання зерна та зернопродуктів станом на 1 жовтня 2004 
року виявлено розходження між даними бухгалтерського обліку птахофабрики й обліку зберігачів. 

Тривалий час не контролюється зміна організаційно-правових форм діяльності відповідальних зберігачів, 
в тому числі внаслідок їх реорганізації та ліквідації. 

Окремі підприємства (відповідальні зберігачі) знаходяться у власності нерезидентів, інші, із різних 
причин, взагалі припинили функціонування, тобто цінності в наявності відсутні. 

Так, більше року не функціонує Семипільський елеватор, де нібито зберігається майже 15 тонн зерна.  
За нашою інформацією, про результати перевірки проінформовані органи прокуратури й МВС, 

Управління з питань майна комунальної власності N-кої обласної державної адміністрації. Акт перевірки 
направлений також до Генеральної прокуратури України для дачі правової оцінки діям посадових осіб. 

20 листопада ц.р. депутатами сільської ради с. Семипілки N-го району N-кої області, Іваненко В. С., 
Мирянко Т. І., направлено Генеральному прокурору України наш депутатський запит "Про розслідування 
фактів незаконної діяльності Семипільської птахофабрики N-го району N-кої області, і притягнення винних 
посадових осіб до відповідальності та вжиття заходів для відшкодування нанесених збитків на суму понад 200 
тис. гривен". Перед керівниками правоохоронних органів поставлено питання: порушити кримінальну справу 
щодо посадових осіб за результатами перевірки, створити слідчо-оперативну групу з працівників прокуратури 
та МВС, провести повне, всебічне, об’єктивне розслідування всіх обставин справи, винних осіб притягнути до 
встановленої законом юридичної відповідальності та вжити заходи для відшкодування нанесених збитків. 

На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 19 Конституції України, ст. 49 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ст. ст. 2, 13, 24 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” як 
представники інтересів територіальної громади, виборців свого округу, просимо Вас:  

- розглянути наше звернення й результати перевірки Управління з питань майна комунальної власності 
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N-кої обласної державної адміністрації стану фінансово-господарської діяльності Семипільської птахофабрики; 
- вжити заходи, згідно ваших повноважень, для забезпечення ефективної діяльності Семипільської 

птахофабрики та відшкодування нанесених збитків; 
- розглянути питання про відповідність займаним посадам керівників Семипільської птахофабрики та 

інших посадових осіб займаним посадам; 
- забезпечити об’єктивність розслідування органами прокуратури та МВС фактів незаконної діяльності 

Семипільської птахофабрики й притягнення винних осіб до встановленої законом юридичної відповідальності.  
Про результати розгляду депутатського звернення та прийняті рішення повідомте нас у встановлений 

законом строк. 
Додаток: на ____ арк. 

“___” “_____” 200_ р. 
З повагою, депутати Семипільської сільської ради Іваненко В. С., Мирянко Т. І., 

Сомель Г. С., Гурмак А. Г. 
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УКРАЇНА 
 

Семипільська сільська  рада ________району __________ області 
 
Прокурору N-го району 

 
ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ 

Про перевірку фактичних даних щодо загибелі громадянина 
Тесленка В. І. 

 
7 травня 2009 року, у с. Семипілки N-го району N-кої області, неподалік від власного 

автомобіля був знайдений мертвим Тесленко Володимир Іванович, житель даного села. 
Згідно з висновками досудового слідства Тесленко В. І., не впорався з керуванням 
автомобіля, виїхав на зустрічну смугу руху, і, перекинувшись, загинув унаслідок ДТП. 

Аналіз матеріалів кримінальної справи, порушеної за фактом загибелі Тесленка В. І., за 
ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України дає підстави зробити висновок: 
окремі матеріали справи сфабриковані, досудове слідство проведене поверхово і не повно, не 
перевірені обставини і факти, які за твердженням матері загиблого Тесленко В. А., вказують 
на те, що ДТП була інсценована, а Тесленко В. І., - навмисно вбитий, у зв’язку з тим, що був 
свідком злочинів, вчинених посадовими особами і керівниками підприємства на якому він 
працював. 

5 жовтня 2009 року N-кий районний суд установив, що версія слідства про те, що 
Тесленко В. І. загинув під час ДТП цілком, безперечно, не доведена. Слідство не надало суду 
доказів того, що механізм випадіння тіла Тесленка В. І. з автомобіля відбувся саме так, як 
указано в матеріалах кримінальної справи. Суд знайшов, що встановлення того факту, яким 
чином тіло загиблого Тесленка В. І. опинилося за межами автомобіля при його неможливості 
самостійно рухатися без причетності інших осіб є самим суттєвим, оскільки саме 
встановлення цього факту є необхідним для підтвердження чи спростування версії щодо 
загибелі Тесленка В. І. або внаслідок ДТП або внаслідок інших дій. 

Мною отримані фактичні дані, які дають підстави вважати, що заступник голови 
правління ВАТ “Інвест” Тесленко В. І. був навмисно вбитий у зв’язку з тим, що він не лише 
володів інформацією, а й був свідком злочинів, вчинених окремими посадовими особами й 
керівниками ВАТ “Інвест”. Зокрема, Тесленко В. І., у силу своїх службових обов’язків, 
володів інформацією про шляхи надходження до ВАТ “Інвест” кредитних валютних коштів 
та привласнення їх посадовими особами або використання цих коштів не за цільовим 
призначенням. Окрім того, як зазначає мати загиблого Тесленко В. А., її сина примусили 
виконувати функції “кур’єра”, а саме: вивозити за кордон готівкою суми валютних коштів, 
відкривати там рахунки і розміщувати на них ці кошти для певних посадових осіб ВАТ 
“Інвест”, а також ввозити в Україну певні товари, термін споживання яких уже сплинув. 
Окремі посадові особи погрожували Тесленку В.І. фізичним знищенням, коли він відмовився 
підписувати документи про невигідні закупки товарів. 

У січні 2007 року Тесленку В. І. був виданий МЗС України закордонний паспорт 33 № 
436576 на прізвище Сенчика Романа Петровича. За допомогою цього паспорту Тесленко В. І. 
відкрив за кордоном валютний рахунок, через який здійснювався рух коштів в іноземній 
валюті у великих розмірах (ксерокопії документів про відкриття цих рахунків додаються). 

 
На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 19 Конституції України, ст. 49 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 2, 11 Закону України “Про статус 
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депутатів місцевих рад”, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого 
округу вимагаю: 

- провести повне, всебічне, об’єктивне дослідження всіх фактів і обставин, викладених 
у заяві, Тесленко В. А., які дають підстави вважати, що її син Тесленко В. І. був навмисно 
вбитий (а ДТП – інсценована), у зв’язку з тим, що знав про злочини, вчинені посадовими 
особами й керівниками ВАТ “Інвест”, відкрив для них за кордоном валютний рахунок і 
залежно від результатів перевірки прийняти рішення згідно зі ст. 97 КПК України: порушити 
кримінальну справу (за фактом вбивства Тесленка В. І.) за ознаками злочину, передбаченого 
ст. 115 КК України або винести постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за 
відсутністю події щодо навмисного вбивства Тесленка В. І.; 

- дослідити в повному обсязі факти й обставини та виконати вказівки, зазначені в 
постанові N-кого районного суду від 5 жовтня 2009 року у справі № 8765/03, порушеної за 
фактом загибелі Тесленка В. І. під час ДТП і за результатами перевірки прийняти рішення 
згідно з чинним законодавством; 

- дати правову оцінку діям посадових осіб, які впродовж року не провели і не 
забезпечили об’єктивне досудове слідство у цій справі, допустили зволікання при її 
розслідуванні та фальсифікацію матеріалів справи, винних осіб притягнути до встановленої 
законом юридичної відповідальності. 

Про результати розгляду депутатського запиту, прийняті рішення проінформуйте 
Тесленко В. А., і мене в установлений законом строк, давши повну відповідь щодо 
результатів перевірки (розслідування). 

Додаток: на ____ арк. 
“___” “______” 200_ р. 
 

Депутат Семипільської сільської ради, N-го району, N-кої області, Іваненко В. С. 
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УКРАЇНА 
 

Семипільська сільська рада _________району __________ області 
 

Голові N-кої обласної державної 
адміністрації 
 

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ 

Про необхідність розвитку газифікації с. Семипілки N-го району, N-кої 
області, пов'язану з погіршенням стану у вугільно-добувній галузі 

Прошу Вас розглянути питання, із яким звернулися до мене мої виборці, про включення в план на 2011 
рік газифікацію села Семипілки N-го району, N-кої області, яке не вирішується протягом п'яти років. Згідно з 
розпорядженням облдержадміністрації №63 від 17.02. 2000 року “Про розвиток газифікації сільських населених 
пунктів і селищ міського типу, за рахунок коштів місцевого бюджету” було розроблено проектно-кошторисну 
документацію підвідного газопроводу високого тиску діаметром 219-273 мм, орієнтовна вартість якого 
становить 1.2-1.5 млн. грн., але, яка вже застаріла внаслідок відсутності коштів як у місцевому, так і в 
обласному бюджеті. 

Село Семипілки має 1500 дворів, де мешкає майже 3500 селян. Більш ніж половина жителів - пенсіонери, 
із яких інваліди ВВ, учасники бойових дій і трудового фронту становить 380 чоловік. Людям похилого віку 
дуже важко опалювати свої домівки пічним опаленням. 

В період розквіту шахтарського краю питань із постачанням вугілля не існувало. Зараз усі близько 
розташовані копальні, які забезпечували с. Семипілки вугіллям, або закриті, або працюють собі в збиток. Такі 
копальні, як Шахтна, Антрацит зобов'язані забезпечувати кожен двір 6 тн вугілля на рік, а також 111 
пільговиків повинні отримувати його безкоштовно. Але на теперішній час мешканці отримують вугілля менш 
ніж на 50%. 

Люди шукають можливість купувати таке необхідне їм паливо, де прийдеться. Вартість однієї машини 
вугілля сьогодні становить 500-600 гривень, і становище з кожним роком погіршується. 

На реалізацію дій по газифікації с. Семипілки, витрачені кошти на розробку проекту, на його експертизу, 
а далі справи не йдуть. 

Виходячи з вищезазначеного, звертаюсь до Вас і переконливо прошу, шановний Іване Петровичу, дати 
доручення розібратись й винайти можливість, при розподілі капітальних вкладень, включити с. Семипілки  N-
кої обл. у відповідний план газифікації на 2005 рік. 

Додаток: на ____ арк. 
“___”  “_____” 200_ р. 

 
З повагою, депутат Семипільської сільської ради, N-го району, N-кої області 

Зубарєв!В.О. 
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