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Примірні питання вхідного тестування для посадових осіб 
місцевого самоврядування 

 
1. Якою є територія України в межах існуючого кордону? 
А) унітарною; 
Б) суверенною; 
В) цілісною і недоторканою; 
Г) суверенною та невідчужуваною. 
2. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, 
територіальної цілісності і недоторканості? 
А) військові формування, організація і порядок діяльності яких визначаються 
законом; 
Б) Збройні Сили України; 
В) Збройні Сили України і інші військові формування; 
Г) Службу безпеки України і правоохоронні органи держави. 
3. Чи може громадянин України за дії, що дискредитують державу, бути 
позбавлений громадянства?  
А) може бути позбавлений державою громадянства і висланий за межі 
України; 
Б) може бути позбавлений громадянства; 
В) не може бути позбавлений громадянства; 
Г) може бути позбавлений лише політичних прав і свобод. 
4. Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні? 
А) громадяни України, які досягли на день їх проведення 21 року; 
Б) особи, які постійно проживають в Україні і які досягли на день їх 
проведення 18 років; 
В) громадяни України, які досягли на день їх проведення 18 років;  
Г) всі дієздатні особи, які проживають в Україні і які досягли на день їх 
проведення 21 року. 
5. З яких питань щодо законопроектів не допускається референдум в 
Україні? 
А) дострокового припинення повноважень Верховної Ради України; 
Б) зміни території України; 
В) податків, бюджету та амністії;  
Г) усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. 
6. Хто здійснює парламентський контроль за додержанням 
конституційних прав і свобод людини і громадянина? 
А) Верховна Рада України; 
Б) народні депутати України; 
В) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;  



 2

Г) Комітети Верховної Ради України та Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини.  
7. Яка форма державного устрою в Україні?  
А) Україна є унітарною державою;  
Б) Україна є федеративною державою; 
В) Україна є децентралізованою державою; 
Г) Відсутня правильна відповідь 
8. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної 
роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?  
А) у забороні займатися оплачуваною викладацькою діяльністю; 
Б) у забороні здійснювати благодійну діяльність; 
В) у забороні займатися іншою оплачуваною діяльністю, підприємницькою 
діяльністю та входити до складу виконавчих, контрольних чи наглядових 
органів юридичних осіб, що мають на меті одержання прибутку;  
Г) у забороні займатися оплачуваною науковою діяльністю.  
9. Яка особа відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є 
викривачем? 
А) особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є 
достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону України «Про 
запобігання корупції» іншою особою;  
Б) посадова особа Національного агентства з питань запобігання корупції; 
В) особа, до кола посадових обов’язків якої входить викриття фактів 
корупції; 
Г) працівник правоохоронного органу, якому повідомляють про виявлені 
факти корупції. 
10. Упродовж скількох днів після подання декларації суб’єкт 
декларування (особа, уповноважена на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування) має право подати виправлену декларацію? 
А) 3 днів; 
Б) 7 днів;  
В) 10 днів; 
Г) одного місяця.  
11. Які правила етичної поведінки передбачені Законом України «Про 
запобігання корупції»? 
А) пріоритет інтересів;  
Б) компетентність і ефективність;  
В) нерозголошення інформації;  
Г) усі відповіді правильні 
12. До якого числа щорічно суб’єкти, на яких поширюється дія Закону 
України «Про запобігання корупції», зобов’язані подавати декларацію за 
минулий рік? 
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А) до 1 квітня;  
Б) до 1 травня; 
В) до 1 вересня; 
Г) до 31 грудня.  
13. Ким призначається на посаду Прем’єр-міністр України? 
А) Верховною Радою України за поданням Президента України;  
Б) Верховною Радою України; 
В) Президентом України за погодженням з Верховною Радою України; 
Г) Верховною Радою України за поданням коаліції депутатських фракцій. 
14. Який основний принцип організації діяльності міністерств в Україні? 
А) колегіальності; 
Б) єдиноначальності;  
В) колективної відповідальності; 
Г) демократичного централізму. 
15. Які акти видає голова місцевої державної адміністрації в межах своїх 
повноважень? 
А) накази; 
Б) постанови; 
В) розпорядження;  
Г) укази. 
16. На який строк призначаються на посаду голови місцевих державних 
адміністрацій? 
А) на п’ять років; 
Б) на строк повноважень Президента України;  
В) на строк повноважень Прем’єр-міністра України; 
Г) на строк повноважень Кабінету Міністрів України. 
17. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської 
ради  закінчується після: 
а) закінчення повноважень ради; 
б)  формування нового складу виконавчого комітету; 
в) закінчення повноважень сільського, селищного, міського голови 
18. Підставою для позбавлення посадової особи місцевого 
самоврядування присвоєного рангу є: 
а) звільнення з служби в органах місцевого самоврядування; 
б) перехід на посаду в органи виконавчої влади; 
в) рішення суду. 
19. Ким призначаються на посаду Міністр оборони України і Міністр 
закордонних справ України? 
А) Президентом України за погодженням Прем’єр-міністром України; 
Б) Президентом України за погодженням Прем’єр-міністром України; 
Верховною Радою України за поданням Президента України;  
В) Верховною Радою України за погодженням Прем’єр-міністром України; 
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Г) Прем’єр-міністром України за погодженням 
20. Депутат місцевої ради звітує про свою роботу перед виборцями 
відповідного  виборчого  округу: 
а) раз на місяць; 
б) не рідше одного разу на  рік; 
в) не рідше одного разу  на півріччя 
21. Хто із осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, може демонструвати власні політичні 
переконання не порушуючи при цьому вимог Закону України «Про 
запобігання корупції»? 
А) військова посадова особа Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України; 
Б) інспектор Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 
В) посадова особа органу місцевого самоврядування; 
Г) депутат селищної ради.  
22.  До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради не 
можуть входити: 
а) депутати відповідної ради;  
б)  секретар відповідної ради;  
в)  голова відповідної ради 
23. Яку діяльність народні депутати України можуть поєднувати із 
депутатським мандатом? 
А) перебувати на державній службі;  
Б) займатися медичною практикою; 
В) займатися викладацькою, науковою та творчою діяльністю;  
Г) займатися підприємницькою діяльністю. 
24. Хто виступає гарантом додержання прав і свобод людини і 
громадянина? 
А) Верховна Рада України; 
Б) Президент України;  
В) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 
Г) Кабінет Міністрів України. 
25. Хто вправі здійснювати приведення новообраного Президента 
України до присяги? 
А) Голова Верховної Ради України; 
Б) Голова Верховного Суду України; 
В) Голова Конституційного Суду України; Ст. 104 
Г) Голова Центральної виборчої комісії. 
26. Хто за посадою не входить до складу Ради національної безпеки і 
оборони України? 
А) Голова Верховної Ради України; Ст. 107 
Б) Прем’єр-міністр України; 
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В) Міністр внутрішніх справ України; 
Г) Міністр закордонних справ України. 
27. Хто є Головою Ради національної безпеки і оборони України? 
А) Президент України; Ст. 107 
Б) Секретар Ради національної безпеки і оборони України; 
В) Міністр оборони України; 
Г) Прем’єр-міністр України. 
28. Рішення про скликання сесії  ради доводиться до відома депутатів і 
населення: 
а) не пізніш як за 5 днів до сесії; 
б) не пізніш як за 10 днів до сесії; 
в)  не пізніш як за місяць до сесії. 
29. Який строк повноважень сільської, селищної, міської ради? 
А) 3 роки; 
Б) 4 роки; 
В) 5 років;  
Г) 7 років. 
30. Які органи самоорганізації населення передбачені Конституцією 
України? 
А) сільські, селищні ради; 
Б) міські ради; 
В) районні та обласні ради; 
Г) будинкові, вуличні, квартальні комітети.  
31. Хто представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ 
та міст згідно з Конституцією України? 
А) місцеві державні адміністрації; 
Б) будинкові, вуличні, квартальні комітети; 
В) виконавчі органи відповідної ради; 
Г) районні та обласні ради.  
32. Що визнається найвищою соціальною цінністю в Україні? 
А) держава; 
Б) конституційний лад; 
В) людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека;  
Г) влада українського народу  
33. Як вирішується питання про зміну території України? 
А) шляхом прийняття відповідного рішення Президентом України; 
Б) шляхом прийняття відповідного рішення Верховною Радою України; 
В) всеукраїнським референдумом; 
Г) шляхом прийняття відповідного рішення Урядом. 
34. Назвіть єдиний орган законодавчої влади в Україні? 
А) Кабінет Міністрів України; 
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Б) Міністерство юстиції України; 
В) Верховна Рада України; 
35. Хто звільняє Генерального прокурора України? 
А) Верховна Рада України за поданням Президента України; 
Б) Верховна Рада України за згодою Президента України; 
В) Президент України за поданням Верховної Ради України; 
Г) Президент України за згодою Верховної Ради України.  
 


