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1. Теми семінарських занять 

ТЕМА 4. Організація роботи органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування 

 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

 

1. Компетенція та порядок формування сільських, селищних, міських, 

районних та обласних рад.  

2. Правовий статус депутатів місцевих рад. 

3. Повноваження, завдання та функції сільських, селищних, міських голів.  

4. Порядок формування та функції виконавчих комітетів сільських, 

селищних, міських, районних в місті рад. 

5. Проходження служби в органах місцевого самоврядування України. 

6. Порядок створення та повноваження органів самоорганізації населення.  

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

компетенція сільських, селищних та міських рад; компетенція обласних та 

районних рад; структура місцевих рад; порядок діяльності місцевих рад; сесія 

місцевої ради; форми і методи роботи місцевих рад та їх органів; правовий 

статус депутатів місцевих рад; депутатські групи і депутатські фракції; 

правовий статус сільських, селищних, міських голів; повноваження сільських, 

селищних, міських голів. порядок обрання голів районної, обласної ради; 

правовий статус голів районної, обласної ради; правовий статус виконавчих 

комітетів сільських, селищних, міських рад; правовий статус посадових осіб 

місцевого самоврядування в Україні; проходження служби в органах місцевого 

самоврядування. 
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на семінарських заняттях 
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А
Л
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ПОЯСНЕННЯ 

5 

Слухач відповідає на всі питання семінарського заняття, розкриває зміст 
понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; виконує всі завдання, 
може проводити порівняння муніципальних норм та інститутів України та 
зарубіжних країн, чітко і правильно висловлює і обґрунтовує  власну думку 
щодо предмету заняття, наводить аргументи на її підтвердження, що 
ґрунтуються на системному знанні теоретичних положень і практики 
реалізації муніципального права, правильно підводить підсумки щодо 
конкетного розглянутого питання та теми загалом. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. 

4 

Слухач відповідає на всі питання семінарського заняття, розкриває зміст 
понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; виконує завдання, 
однак допускає неточності; може проводити порівняння муніципальних 
норм та інститутів України та зарубіжних країн, висловлює власну думку 
щодо предмету заняття, наводить аргументи на її підтвердження, що 
ґрунтуються на положеннях навчальних посібників і підручників з 
«Муніципального права», в окремих прикладах з практики 
правозастосування. Під час заняття продемонстрована ініціативність. 

3 

Слухач дає відповіді на більшість питань семінарського заняття, відтворює 
дефініції понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; завдання 
виконує з неістотними помилками; не може проводити порівняння 
порівняння муніципальних норм та інститутів України та зарубіжних країн. 

2 
Слухач не готовий до заняття, не відповідає на питання, що винесені на 
розгляд, з труднощами виконує завдання, допускаючи змістовні помилки, 
невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття. 

в Відсутність на занятті 

 

 

 

 

 


