
Тема 3.2. Місцеве самоврядування  

Практичне заняття 3  

Тема заняття: Форми  реалізації  місцевого самоврядування. 

Мета заняття: засвоїти поняття, принципи та форми реалізації місцевого самоврядування в 

Україні; правову основу і особливості роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових 

осіб; порядок  утворення об’єднаних територіальних громад.     

Студенти повинні:  

Знати: особливості формування органів місцевого самоврядування та їх функції,  

повноваження посадових осіб, а також права громадян при здійсненні місцевого самоврядування. 

Вміти: визначати правові підстави утворення об’єднаних територіальних громад, формування 

їх складу, обсяг повноважень; порядок захисту прав та інтересів органів місцевого самоврядування 

та громадян .       

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1. Конституція України.  

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

3. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 

4. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

5. Комп ’ютери. 

Питання для актуалізації опорних знань 

1.Які форми місцевого самоврядування визначені законодавством? 

2.Хто може ініціювати утворення об’єднаної територіальної громади?   

3.Хто приймає рішення про призначення виборів до об’єднаної територіальної громади? 

4.Який строк  повноважень голови об’єднаної територіальної громади? 

5.Ким формується склад об’єднаної територіальної громади і визначте його структуру.  

6.Кому підзвітний і підконтрольний голова об’єднаної територіальної громади? 

  

Вирішення ситуаційних завдань 

 

Методичні рекомендації 

При вирішенні ситуаційних завдань потрібно ознайомитись з Розділом XI Конституції України, 

Законами України: «Про місцеве самоврядування», «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного 

об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання 

місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється 

територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи 

місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Органами місцевого 

самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є 

районні та обласні ради. 

Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад. 

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, 



вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної 

компетенції, фінансів, майна. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради 

входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі 

загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень 

сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, 

становить п’ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної 

ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради. 

 

Ситуація № 1 

     Необхідно здійснити  аналіз Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

заповнити таблицю. 

№ Організаційно-

правові форми 

місцевого 

самоврядування 

Стаття 

Закону 

          Характеристика  Строк 

проведення 

Примітка 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

Ситуація № 2 

       Мешканці трьох сіл вирішили утворити об’єднану територіальну громаду. З цим питанням 

вони звернулися за консультацією до юридичної фірми. 

Надайте консультацію згідно умов ситуації. 

1. Хто може ініціювати утворення об’єднаної територіальної громади і  які умови повинні бути  

дотримані при цьому? 

2. Кому передається майно  сільської, селищної, міської ради, після утворення ОТГ? 

3.Визначте, хто є старостою і які його повноваження?   

 

 

Ситуація № 3  

      Гр. Матвієнко О.О. 15.03.2018р. була прийнята на роботу до новоутвореної об’єднаної 

територіальної громади на посаду керівника секретаріату. Через 6 місяців її було звільнено з посади, 

у зв’язку з порушенням присяги державного службовця. (наказ від 15.09.2018р. №97/к).  

 Гр. Матвієнко О.О. не погодилась з наказом і звернулася зі скаргою до прокуратури.   

  Надайте правову оцінку ситуації: 

 1.Хто має право на службу в органах місцевого самоврядування? 

2.Яка процедура прийняття на посаду керівника секретаріату об’єднаної територіальної громади? 

3.Чи законним є наказ про звільнення? 

4.Які форми захисту прав та інтересів  має гр. Матвієнко О.О. 

 

Домашнє завдання 

 

Закінчити виконання практичного заняття.  
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