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1. У Конституції України територіальний колектив названо: 

а) комуна; 

б) гміна; 

в) община та земство; 

г) територіальна громада. 

 

2. Первинним об’єктом органів місцевого самоврядування є:  

а) село; 

б) район; 

в) місто; 

г) територіальна громада. 

 

3. Органами місцевого самоврядування є: 

а) селищні і міські ради та їхні виконавчі органи; 

б) міські ради та їхні виконавчі органи; 

в) сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі органи; 

г) сільські і міські ради та їхні виконавчі органи. 

 

4. До основних теорій місцевого самоврядування відносять: 

а) державна; природних прав людини; громадсько-господарського самоврядування; 

б) природних прав людини; державна; соціально-господарського самоврядування; 

в) громадсько-господарського самоврядування; природних прав общини; державна; 

г) природних прав територіальної громади; державно-господарського самоврядування; 

державна. 

 

5. Європейську хартію про місцеве самоврядування було підписано у: 

а) 1980; 

б) 1985; 

в) 1990; 

г) 1987. 

 

6. Матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування є: 

а) рухоме й нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, природні ресурси, які є у 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах; 

б) нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, земля, природні ресурси, які є у 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої 

спільної власності, які перебувають в управлінні районних і обласних рад; 

в) рухоме й нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні 

ресурси, які є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також 

об’єкти їхньої спільної власності, які перебувають в управлінні районних і обласних рад; 

г) рухоме, доходи місцевих бюджетів, інші кошти які є у власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, які 

перебувають в управлінні районних і обласних рад. 

 

7. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені 

ними органи місцевого самоврядування: 

а) затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і 

контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-

територіальних одиниць і контролюють їх виконання; забезпечують проведення місцевих 

референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують 

комунальні підприємства, організації і установи; 

б) управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми 

соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують 

бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; 



 

встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих 

референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують 

комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; 

вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції; 

в) управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують бюджети 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; 

встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; утворюють, реорганізовують та 

ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за 

їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої 

компетенції; 

г) управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми 

соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують 

бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; 

встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих 

референдумів та реалізацію їх результатів. 

 

8. Базовими принципами місцевого самоврядування, які сформульовані в 

Європейській Хартії про місцеве самоврядування є: 

а) правова та фінансова автономії органів місцевого самоврядування; 

б) організаційна та фінансова автономії органів місцевого самоврядування; 

в) правова, організаційна та фінансова автономії органів місцевого самоврядування; 

г) правова та організаційна автономії органів місцевого самоврядування. 

 

9. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 2), відповідно до 

Конституції, визначає поняття місцевого самоврядування, як: 

а) гарантоване державою право та реальну здатність територіальної громади − жителів 

села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – 

самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і Законів України; 

б) гарантоване державою право територіальної громади − жителів села чи 

добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно 

вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і Законів України; 

в) реальну здатність територіальної громади − жителів села чи добровільного 

об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно вирішувати 

питання місцевого значення в межах Конституції і Законів України; 

г) гарантовану державою реальну здатність територіальної громади − жителів села чи 

добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно 

вирішувати питання місцевого значення в межах Законів України. 

 

10. Місцеві фінанси як економічна категорія – це: 

а) система економічних відносин, пов'язаних з розподілом і використанням фінансових 

ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них 

завдань; 

б) система економічних відносин, пов'язаних з формуванням і використанням 

фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених 

на них завдань; 

в) система економічних відносин, пов'язаних з розподілом фінансових ресурсів, 

необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань; 

г) система економічних відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом і 

використанням фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для 

виконання покладених на них завдань. 

 

11. Місцевим фінансам притаманні такі функції: 

а) розподільна та стимулююча; 

б) розподільна, контрольна та стимулююча; 



 

в) контрольна та стимулююча; 

г) розподільна та контрольна. 

 

12. Відповідно до чинної законодавчої бази, яка регламентує функціонування 

місцевого самоврядування в Україні виділяють такі основні принципи організації 

місцевих фінансів: 

а) обов'язкове розмежування функцій і повноважень між державною владою та 

місцевим самоврядуванням; чіткий поділ доходних джерел, а також видатків між державним і 

місцевими бюджетами; надання відповідних власних доходів місцевому самоврядуванню; 

самостійність у формуванні та використанні фінансових ресурсів; 

б) державну фінансову підтримку не самодостатніх територіальних громад, проведення 

фінансового вирівнювання; здійснення постійного контролю за використанням наявних 

ресурсів; 

в) гласність та відкритість у формуванні та використанні фінансових ресурсів 

місцевого самоврядування; залучення широких верств громадськості до прийняття рішень щодо 

формування та використання фінансових ресурсів; 

г) усі відповіді правильні. 

 

13. Головним призначенням місцевих фінансів є:  

а) найбільш повне задоволення потреб населення територіальних громад та якісне 

надання локальних суспільних послуг; формування стимулюючого механізму щодо 

раціонального використання наявних матеріальних і фінансових ресурсів, пошуку додаткових 

джерел доходів; 

б) забезпечення фінансовими ресурсами діяльності органів місцевого самоврядування, 

пов'язаної зі здійсненням ними своїх функцій і повноважень; найбільш повне задоволення 

потреб населення територіальних громад та якісне надання локальних суспільних послуг; 

формування стимулюючого механізму щодо раціонального використання наявних матеріальних 

і фінансових ресурсів, пошуку додаткових джерел доходів; 

в) забезпечення фінансовими ресурсами діяльності органів місцевого самоврядування, 

пов'язаної зі здійсненням ними своїх функцій і повноважень; формування стимулюючого 

механізму щодо раціонального використання наявних матеріальних і фінансових ресурсів, 

пошуку додаткових джерел доходів; 

г) забезпечення фінансовими ресурсами діяльності органів місцевого самоврядування, 

пов'язаної зі здійсненням ними своїх функцій і повноважень; найбільш повне задоволення 

потреб населення територіальних громад та якісне надання локальних суспільних послуг. 

 

14. До складу фінансових ресурсів територіальної громади (місцеві фінанси) 

входять:  

а) місцевий бюджет; місцеві податки і збори; 

б) фінансові ресурси підприємств, організацій та установ комунальної форми 

власності; 

в) місцевий бюджет; фінансові ресурси підприємств, організацій та установ 

комунальної форми власності; 

г) місцевий бюджет; муніципальні запозичення. 

 

15. Конституція та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

гарантують місцевому самоврядуванню права, пов'язані з їх фінансовим забезпеченням, а 

саме: 

а) затвердження місцевих бюджетів; контроль за виконанням місцевих бюджетів; 

б) контроль за виконанням місцевих бюджетів; запровадження місцевих податків і 

зборів; 

в) затвердження місцевих бюджетів; запровадження місцевих податків і зборів; 

г) запровадження місцевих податків і зборів. 

 



 

16. Система місцевих бюджетів – це: 

а) сукупність самостійних бюджетів, які включаються до складу державного бюджету і 

один одного; 

б) сукупність самостійних бюджетів, які включаються до складу державного бюджету і 

один одного; 

в) сукупність самостійних бюджетів, які не включаються до складу державного 

бюджету і один одного; 

г) сукупність самостійних бюджетів, які включаються до складу один одного. 

 

17. Місцеві бюджети як економічна категорія відображають: 
а) план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення 

функцій та повноважень місцевого самоврядування; 

б) грошові відносини, що виникають між місцевими органами самоврядування та 

суб'єктами розподілу створеної вартості в процесі формування територіальних фондів 

грошових коштів; 

в) фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що 

покладаються на органи місцевого самоврядування; 

г) відповіді б і в правильні. 

 

18. Відповідно до Бюджетного кодексу України до місцевих бюджетів належать: 

а) бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети; 

б) бюджет Автономної Республіки Крим, районні бюджети та бюджети місцевого 

самоврядування – бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі  

районів у містах); 

в) обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування – бюджети 

територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі  районів у містах); 

г) бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети 

місцевого самоврядування – бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у 

тому числі  районів у містах). 

 

19. Місцевий бюджет складається із таких фондів: 

а) поточного і фонду розвитку; 

б) поточного і капітального; 

в) загального та спеціального; 

г) загального та інвестиційного. 

 

20. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною: 

а) загального фонду; 

б) спеціального фонду; 

в) капітального фонду; 

г) інвестиційного фонду. 

 

21. Розподіл місцевого бюджету на загальний та спеціальний фонди 

визначається: 

а) Проектом Закону про Державний бюджет України; 

б) Положенням про місцевий бюджет; 

в) Рішенням про місцевий бюджет; 

г) Бюджетною декларацією, ухваленою Кабінетом Міністрів України. 

 

22. До поточного бюджету включаються: 

а) видатки на поточне утримання установ охорони здоров’я, освіти, культури та інші 

видатки, що не включаються до бюджету розвитку; 

б) видатки на поточне утримання та ремонт житлово-комунального господарства, 

установ фізичної культури та інші видатки, що не включаються до бюджету розвитку; 



 

в) видатки на поточне утримання та ремонт житлово-комунального господарства, 

установ охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення, культури, фізичної культури та 

інші видатки, що не включаються до бюджету розвитку; 

г) видатки на поточне утримання установ охорони здоров’я, освіти, культури. 

 

23. Надходження місцевого бюджету передбачають: 

а) доходи бюджету, повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок 

продажу/пред’явлення цінних паперів; 

б) доходи бюджету, кошти від місцевих запозичень, повернення бюджетних коштів з 

депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів; 

в) доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від місцевих запозичень; 

г) доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від місцевих запозичень, 

повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення 

цінних паперів. 

 

24. Видатки місцевого бюджету містять: 

а) видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та розміщення 

бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів; 

б) видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, придбання цінних паперів; 

в) видатки бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, 

придбання цінних паперів; 

г) видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та розміщення 

бюджетних коштів на депозитах. 

 

25. Процес складання місцевих бюджетів розпочинається: 

а) після подання проекту закону про державний бюджет на відповідний рік до 

Верховної Ради України на розгляд у першому читанні; 

б) до подання проекту закону про державний бюджет на відповідний рік до Верховної 

Ради України на розгляд у першому читанні; 

в) після подання проекту закону про державний бюджет на відповідний рік до 

Верховної Ради України на розгляд у другому читанні; 

г) до подання проекту закону про державний бюджет на відповідний рік до Верховної 

Ради України на розгляд у другому читанні. 

 

26. Підґрунтям для здійснення необхідних прогнозних розрахунків до проекту 

місцевого бюджету є: 

а) Бюджетний кодекс України; 

б) Пропозиції основних напрямів бюджетної політики на поточний рік; 

в) Проект Закону про Державний бюджет України; 

г) Бюджетна декларація, ухвалена Кабінетом Міністрів України. 

 

27. Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії 

відповідної місцевої ради схвалюється: 

а) Верховною Радою України; 

б) Кабінетом Міністрів України; 

в) Міністерством фінансів України; 

г) Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією 

чи виконавчим органом відповідної місцевої ради. 

 

28. Соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці та прогноз її розвитку на наступний бюджетний період визначається з 

урахуванням: 

а) Проекту Закону про Державний бюджет України; 

б) Пропозицій основних напрямів бюджетної політики на поточний рік; 



 

в) показників моніторингу розвитку регіонів; 

г) відповіді б і в правильні. 

 

29. Перелік захищених статей місцевого бюджету визначається відповідно до 

переліку визначеного: 

а) Бюджетним кодексом України; 

б) Податковим кодексом України; 

в) Законом про Державний бюджет України; 

г) Бюджетною декларацією, ухваленою Кабінетом Міністрів України. 

 

30. Місцевий бюджет затверджується: 

а) не пізніше ніж через тиждень з дня офіційного опублікування закону про Державний 

бюджет України; 

б) не пізніше ніж у двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про 

Державний бюджет України; 

в) на протязі 5 днів з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет 

України; 

г) на протязі 10 днів з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет 

України. 

 

31. Звітність про виконання місцевих бюджетів є: 

а) оперативною, місячною, квартальною та річною; 

б) місячною, квартальною та річною; 

в) оперативною, квартальною та річною; 

г) оперативною, місячною та річною. 

 

32. Хто складає місячний, квартальний, річний звіти та зведені звіти про 

виконання місцевих бюджетів: 

а) органи Державної податкової служби України; 

б) органи Державної казначейської служби України; 

в) виконавчі органи відповідної місцевої ради; 

г) відповіді б і в правильні. 

 

33. Державна казначейська служба України подає зведений звіт про виконання 

місцевих бюджетів: 

а) Державній податковій службі України; 

б) Міністерству доходів і зборів України; 

в) Міністерству фінансів України; 

г) виконавчим органам відповідної місцевої ради. 

 

 

34. Якщо законом встановлено новий вид доходу місцевих бюджетів, його 

зарахування визначається: 

а) Положенням про місцевий бюджет; 

б) законом про Державний бюджет України на період до внесення відповідних змін до 

Бюджетного кодексу; 

в) Рішенням про місцевий бюджет; 

г) відповіді б і в правильні. 

 

35. Система місцевих бюджетів – це: 

а) сукупність самостійних бюджетів, які включаються до складу державного бюджету і 

один одного; 

б) сукупність самостійних бюджетів, які включаються до складу державного бюджету і 

один одного; 



 

в) сукупність самостійних бюджетів, які не включаються до складу державного бюджету 

і один одного; 

г) сукупність самостійних бюджетів, які включаються до складу один одного. 

 

36. Місцеві бюджети як економічна категорія відображають: 
а) план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення 

функцій та повноважень місцевого самоврядування; 

б) грошові відносини, що виникають між місцевими органами самоврядування та 

суб'єктами розподілу створеної вартості в процесі формування територіальних фондів 

грошових коштів; 

в) фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що 

покладаються на органи місцевого самоврядування; 

г) відповіді б і в правильні. 

 

37. Міжбюджетні відносини – це: 

а) сукупність міжбюджетних трансфертів, що здійснюються протягом бюджетного року; 

б) відносини між державою, Автономною Республікою Крим та місцевим 

самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, 

необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією та законами України; 

в) відносини між органами місцевого самоврядування, метою яких є збалансування 

місцевих бюджетів відповідно до Конституції та законів України; 

г) надання коштів з державного бюджету місцевим для збалансування доходів і видатків 

усіх бюджетів. 

 

38. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним та 

місцевими бюджетами враховує: 

а) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригувальні коефіцієнти до них і 

прогнозний обсяг кошика доходів місцевих бюджетів; 

б) коефіцієнт вирівнювання й індекс відносної податкоспроможності адміністративно-

територіальної одиниці; 

в) кількість муніципальних закладів; 

г) кількість мешканців та кількість споживачів соціальних послуг. 

 

39. Методи бюджетного регулювання: 

а) балансовий;  

б) відсоткових відрахувань від  загальнодержавних податків і доходів;  

в) моделювання; 

г) встановлення надбавок до загальнодержавних податків; 

д) надання бюджетних трансфертів. 

 

40. Місцевий фінансовий орган - це: 

а) установа (організація), що фінансується з місцевого бюджету; 

б) установа, яка відповідно до законодавства України організовує та здійснює  функції  зі  

складання,  виконання  місцевих  бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками 

бюджетних коштів; 

в) установа, яка здійснює функції з фінансування місцевих бюджетів;  

г) усі відповіді правильні. 

 

41. Казначейське  обслуговування місцевих  бюджетів  здійснюється: 

а) територіальними органами Державної казначейської служби України; 

б) органами Міністерства доходів і зборів України;  

в) Кабінетом Міністрів України; 

г) в Україні виконання місцевих бюджетів не переведене на казначейське обслуговування. 

 



 

42. Сучасні способи розмежування бюджетних доходів у світовій практиці: 

а) розподіл доходів між бюджетами різних рівнів; 

б) розщеплення надходжень від податків за кожним рівнем бюджетної системи;  

в) встановлення територіальних надбавок до місцевих податків на користь центрального 

уряду; 

г) встановлення  територіальних надбавок до загальнодержавних податків на користь 

місцевої влади. 

 

43. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету називається: 

а) Субсидія; 

б) Субвенція; 

в) Дотація вирівнювання; 

г) Запозичення. 

 

44. Субвенція-це: 

а)  Міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який 

його отримує; 

б)  Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету в порядку, визначеному 

тим органом, який прийняв рішення про її надання; 

в)  Кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з 

інших місцевих бюджетів. 

г) Безповоротне і безвідплатне виділення коштів з бюджету. 

45. Міжбюджетний трансферт на вирівнювання доходної спроможності бюджету 

називається: 

а) Субсидія; 

б) Субвенція; 

в) Дотація вирівнювання; 

г) Запозичення. 

 

46. Критерії фінансового вирівнювання в зарубіжних країнах: 

а) чисельність, щільність і склад населення; 

б) клімат; 

в) рівномірність надходження власних доходів місцевої влади;  

г) податковий потенціал територій. 

 

47. Міжбюджетні трансферти–це ... 

а) кошти, які безоплатно та безповоротно перераховуються з одного бюджету в інший; 

б) надання коштів з державного бюджету місцевим для збалансування доходів і видатків 

усіх бюджетів; 

в) сукупність між бюджетних трансфертів, що здійснюються протягом бюджетного року; 

г) усі відповіді правильні. 

 

48. Суб’єктами міжбюджетних відносин є:  

а) місцеві осередки політичних партій; 

б) громадські утворення й організації; 

в) органи державної влади й органи місцевого самоврядування до компетенції яких 

включені повноваження щодо складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів; 

г) усі відповіді правильні. 

 

49. Субвенції на виконання інвестиційних проектів можуть надаватися ... 

а) з Державного бюджету; 

б) місцевих бюджетів; 

в) з Державного та з місцевих бюджетів; 

г) заборонені Бюджетним кодексом України. 



 

 

50. Обсяг коштів,  що підлягає передачі до державного бюджету встановлюється 

для бюджету у якого... 

а) показники доходів перевищують розрахунковий обсяг видатків; 

б) показники доходів відповідають розрахунковому обсягу видатків; 

в) показники доходів менші за розрахункові обсяги видатків; 

г) кошти передаються у випадках а і б. 

 

51. Яких бюджетів стосується один із видів трансфертів–передача коштів до 

державного бюджету із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості 

та коригуючих коефіцієнтів?  

а) АРК обласних і районних; 

б) міст обласного значення; 

в) міст Києва та Севастополя; 

г) усі відповіді правильні. 

 

52. З місцевих бюджетів надаються субвенції на... 

а) утримання об’єктів спільного користування; 

б) будівництво і придбання житла; 

в) виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх 

об’єднань; 

г) утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  

 

53. Міжбюджетні трансферти, що надаються  для використання з певною метою в 

порядку визначеному тим органом, який прийняв рішення про їх надання–це... 

а) дотації вирівнювання; 

б) субвенції; 

в) кошти, що перераховуються з одного бюджету в інший; 

г) усі відповіді правильні. 

 

54. Міжбюджетні трансферти, обсяг яких визначається шляхом зіставлення 

видатків місцевих бюджетів і кошику їх доходів–це... 

а) дотації вирівнювання; 

б) субвенції; 

в) кошти, що перераховуються з одного бюджету в інший; 

г) інші дотації. 

 

55. Підставою для існування міжбюджетних відносин є: 

а) визначений у законодавстві розподіл повноважень між державною виконавчою 

владою та органами місцевого самоврядування; 

б) значні відмінності у формуванні доходів і складі та обсягах видатків бюджетів певних 

територій; 

в) гарантія фінансування витрат на реалізацію наданих повноважень з боку держави 

органам місцевого самоврядування; 

г) усі відповіді правильні. 

56. Основними формами руху бюджетних ресурсів у процесі міжбюджетних 

відносин є: 

а) міжбюджетні трансферти; 

б) взаєморозрахунки; 

в) об’єднання коштів бюджетів; 

г) усі відповіді правильні. 

 

 

 



 

57. З якою метою формується резервний фонд бюджету?  

а) здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли 

бути передбачені під час складання проекту бюджету.  

б) здійснення видатків розвитку 

в) здійснення видатків на соціально-економічний розвиток 

г) здійснення першочергових видатків 

 

58. Рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету приймаються… 

а) Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування 

б) фінансовими управліннями РДА 

в) управліннями ДКСУ 

г) всі відповіді правильні 

 

59. Резервний фонд бюджету встановлюється у розмірі? 

а) не більше одного відсотка обсягу доходів загального фонду відповідного бюджету. 

б) не менше одного відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету 

в) не більше одного відсотка обсягу доходів спеціального фонду відповідного бюджету 

г) не менше одного відсотка обсягу видатків спеціального фонду відповідного бюджету 

 

60. У якому бюджеті резервний фонд передбачається обов'язково?  

а) місцевому бюджеті 

б) Державному бюджеті України 

в) Зведеному бюджеті  

г) всі відповіді правильні 

 

61. Хто приймає рішення щодо необхідності створення резервного фонду місцевого 

бюджету? 

а) Верховна Рада України 

б) Міністерство фінансів України 

в) Кабінет міністрів України 

г)відповідна місцева рада 

 

62. Державний фонд регіонального розвитку створюється у складі …. 

а) загального фонду місцевого бюджету 

б) загального фонду державного бюджету 

в) спеціального фонду державного бюджету 

г) спеціального фонду місцевого бюджету 

 

63. Місцеві податки в зарубіжних країнах, як правило поділяються на: 

а) екологічні податки; майнові податки; немайнові податки; податки на споживання; 

б)власні місцеві податки; надбавки до державних податків на користь місцевих 

бюджетів; податки, що стягуються у вигляді плати за послуги, що надаються місцевими 

властями; податки, які відображають політику місцевих властей; 

в) власні місцеві податки; надбавки до державних податків на користь місцевих 

бюджетів; спеціальні податки; податки, які відображають політику місцевих властей; 

г) надбавки до державних податків на користь місцевих бюджетів; податки, що 

стягуються у вигляді плати за послуги, що надаються місцевими властями; податки, які 

відображають політику місцевих властей; подоходні податки. 

 

63. Не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки: 

а) гуртожитки; гаражі; підвальні приміщення; 



 

б) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, 

які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених 

сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, 

піклувальника; 

в)будівлі дитячих будинків сімейного типу; заклади охорони здоров’я всіх форм 

власності;  

г)заклади ресторанного господарства; гуртожитки. 

 

64. Ставка збору за місця для паркування транспортних засобів встановлюється: 

а)за кожний місяць провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних 

засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та 

провадження такої діяльності, у розмірі від 0,3 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, 

установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року; 

б)за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних 

засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та 

провадження такої діяльності, у розмірі від 1 до 2,7 відсотка мінімальної заробітної плати, 

установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року; 

в)за кожний день провадження діяльності, з врахуванням місцезнаходження спеціально 

відведених місць для транспортних засобів у розмірі від 1 до 2,7 відсотка мінімальної заробітної 

плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року; 

г)за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних 

засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та 

провадження такої діяльності, у розмірі від до 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, 

установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

 

65. Платниками туристичного збору не можуть бути: 

а) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

б) особи, які прибули на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-

профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів та проживають у 

приватних готелях; 

в) інваліди, діти інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I та II груп або дітей 

інвалідів; 

г) військовослужбовці та члени їх сімей. 

 

66. До основних критеріїв формування ефективної системи місцевого 

оподаткування відносять: 

а)достатні обсяги надходжень та справедливий розподіл коштів; 

б)високі адміністративні та виконавчі витрати; 

в)високий рівень податкового навантаження платників податків; 

г)значні коливання надходження коштів. 

 

67. Базою оподаткування збору за місця для паркування транспортних засобів є:  

а) площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних 

гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів 

місцевого бюджету; 

б) кількість місць для паркування транспортних засобів та спосіб поставлення 

транспортних засобів на стоянку; 

в) площа земельної ділянки, режим роботи та заповнюваність комунальних гаражів, 

стоянок, паркінгів; 

г) площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які 

побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету та приватних коштів. 

 

 

 



 

68. Об’єктом оподаткування збору за місця для паркування транспортних засобів є: 

а) площа земельної ділянки, яка згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради 

спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних 

дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, 

стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок приватних коштів та 

коштів місцевого бюджету; 

б) площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які 

побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету; 

в) земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради 

спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних 

дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, 

стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого 

бюджету; 

г) площа земельної ділянки, режим роботи та заповнюваність комунальних гаражів, 

стоянок, паркінгів. 

 

69. Всі місцеві податки в зарубіжних країнах, як правило, поділяються на: 

а)прямі податки; надбавки до державних податків на користь місцевих бюджетів; 

податки, що стягуються у вигляді плати за послуги, які надаються місцевими властями; непрямі 

податки; 

б)непрямі податки; відрахування від загальнодержавних податків, які залишаються в 

доходах місцевих бюджетів; податки, що стягуються у вигляді плати за послуги, які надаються 

місцевими властями; податки, що стягуються у вигляді пені, штрафів, санкцій; 

в)майнові податки; немайнові податки; податки, що стягуються у вигляді плати за 

послуги, які надаються місцевими властями; екологічні податки; 

г)власні місцеві податки встановлюються місцевими органами самоврядування і 

справляються лише на території місцевого союзу; надбавки до державних податків на користь 

місцевих бюджетів; податки, що стягуються у вигляді плати за послуги, які надаються 

місцевими властями; податки, які відображають політику місцевих властей. 

 

70. Базовий податковий (звітний) період сплати збору за місця для паркування 

транспортних засобів дорівнює календарному: 

а) місяцю; 

б) кварталу; 

в) півріччю; 

г) року;  

 

71. Кредити місцевим бюджетам надаються:  

1)  на безпроцентній основі;  

2)  за ставкою Національного Банку України;  

3)  за ставкою користування кредитом, встановлену на договірній основі.  

 

72. До органів влади і управління, які мають право випускати місцеві позики 

відносять 

а) органи місцевого самоврядування 

б) міські ради 

в) обласні ради 

г) Верховна Рада України 

 

73. Зовнішні запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю 

населення осіб… 

а) 4 тис.; 

б) понад 7 тис.; 

в) понад 1 млн.; 



 

г) 1 тис. 

 

74. Органи місцевого самоврядування відповідальність за зобов’язаннями за 

запозиченнями держави… 

а) не несуть; 

б) несуть; 

в) відповідають при виникненні надзвичайних обставин; 

г) покладаються на вищестоящі органи місцевої влади. 

 

75. Місцеві фінансові ресурси–це… 

а) сукупність засобів, що перебувають у розпорядженні органів місцевого 

самоврядування; 

б) сукупність фондів грошових коштів, які створюються в процесі розподілу та 

перерозподілу ВВП і спрямовуються на економічний та соціальний розвиток адміністративно-

територіальних одиниць; 

в) сукупність економічних відносин між міжнародними фінансовими інститутами та 

органами місцевого самоврядування+при яких останні виступають у ролі позичальника і 

кредитора; 

г) усі відповіді правильні. 

 

76. До підприємств комунальної власності, які знаходяться на повному утриманні з 

місцевих бюджетів, належать: 

а) заклади освіти, охорони здоров»я, соціального забезпечення, спорту, фізичної 

культури, туризму; 

б) житлово-комунальне і транспортне господарство, заклади культури; 

в) ремонтні, ремонтно-будівельні підприємства, проектні організації; 

г) правильної відповіді серед наведених немає. 

 

77. Мета  реформи житлово-комунального господарства  в  Україні:  

а)встановлення державної монополії в сфері житловокомунального господарства; 

б) приватизація державних житловокомунальних підприємств; 

в)створення  ефективного ринкового механізму функціонування житловокомунального 

господарства; 

г)поліпшення  контролю  за функціонуванням  підприємств житловокомунального 

господарства. 

 

78. Комунальна власність в Україні запроваджена: 

а) Господарським кодексом України; 

б) Конституцією України; 

в) Законом України «Про власність» 

г) Законом України «Про місцеве самоврядування». 

 

79. Комунальна форма власності є: 

а) різновидом колективної форми власності; 

б) самостійною формою власності; 

в) власністю територіальної громади; 

г) усі відповіді правильні. 

 

80. Об’єктами комунальної форми власності є: 

а) майно приватних підприємств, що розташовані на території міста; 

б) міський електротранспорт; 

в) об’єкти житлово-комунального господарства; 

г) майно закладів народної освіти, охорони здоров’я, культури. 

 



 

81. Організаційною формою комунальних підприємств є: 

а) унітарне; 

б) акціонерне; 

в) державне; 

г) комунальне товариство з додатковою відповідальністю. 

 

82. Виділити ознаки житлово-комунального господарства: 

а) є багатогалузевим господарським комплексом; 

б) забезпечує захист здоров’я громадян; 

в) сприяє зміцненню безпеки держави; 

г) усі відповіді правильні. 

 

83. Доходи від об’єктів комунальної власності включають: 

а) надходження дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств 

територіальної громади; 

б) кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення; 

в) плата за оренду майнових комплексів; 

г) усі відповіді правильні. 

 

84. Комунальне господарство включає: 

а) водопостачання та водовідведення; 

б) житлове будівництво; 

в) утримання гуртожитків; 

г) елктро-, газо-, теплопостачання. 

 

85. Яка мета реформи житлово-комунального господарства в Україні: 

а) встановлення державної монополії в сфері житлово-комунального господарства; 

б) приватизація державних житлово-комунальних підприємств; 

в) створення ефективного ринкового механізму функціонування житлово-комунального 

господарства; 

г) поліпшення контролю за функціонуванням підприємств житлово-комунального 

господарства? 

  

86. Об’єктами фінансового контролю на місцевому рівні є: 

а) місцеві бюджети і місцеві запозичення; 

б) комунальне майно та земля; 

в) фінансові та бухгалтерські служби установ і підприємств; 

г) спеціалізовані структурні підрозділи галузевих відомств. 

 

87. Органи та посадові особи, наділені правами й обов’язками учасників бюджетних 

правовідносин – це: 

а) розпорядники бюджетних коштів; 

б) учасники бюджетного процесу; 

в) одержувачі коштів місцевого бюджету; 

г) усі відповіді правильні. 

 

88. Завданнями фінансового контролю на місцевому рівні є: 

а) забезпечення економного та ефективного використання матеріальних ресурсів; 

б) виявлення можливих резервів розширення ресурсної бази; 

в) забезпечення достовірності інформації про фінансову діяльність; 

г) усі відповіді правильні. 

 

 



 

89. Основними елементами системи управління місцевим фінансами є: 

а) компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів; 

б) місцеві фінансові органи та фінансовий контроль на місцевому рівні; 

в) казначейська система обслуговування місцевих бюджетів; 

г) усі відповіді правильні. 

 

90. Фінансовий контроль на місцевому рівні передбачає: 

а) оперативне втілення управлінських заходів щодо виправлення виявлених недоліків; 

б) компенсацію заподіяної шкоди; 

в) застосування санкцій до винних осіб; 

г) усі відповіді правильні. 

 

91. Регламентована нормами права діяльність, пов’язана зі складанням, розглядом, 

затвердженням бюджетів та їх виконанням – це: 

а) бюджетний процес; 

б) бюджетний цикл; 

в) бюджетний період; 

г) усі відповіді правильні. 

 

92. Повноваження щодо складання звітів про виконання місцевого бюджету та їх 

подання на розгляд належать до компетенції: 

а) Ради міністрів АРК; 

б) місцевої державної адміністрації; 

в) виконавчого органу місцевої ради; 

г) усі відповіді правильні. 

 

93. Місцевий фінансовий орган - це: 

а)установа (організація), що фінансується з місцевого бюджету; 

б)установа, яка, відповідно до законодавства України, організовує та здійснює функції 

по складанню, виконанню місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів 

розпорядниками бюджетних коштів; 

в)установа, яка здійснює функції по фінансуванню місцевих бюджетів; 

г)усі відповіді правильні 

 

94. Які є методи фінансового контролю на місцевому рівні: 

а)попередній, поточний і наступний; 

б)ревізії та перевірки; 

в)самоаналіз; 

г)аудит? 

 

95. Стратегічне управління місцевими фінансами - це: 

а)діяльність щодо перевірки правильності розподілу створеної вартості, утворення і 

витрачання фондів грошових коштів, цільового використання коштів;  

б)діяльність, що виражається в установленні обсягів фінансових ресурсів 

адміністративно-територіальних одиниць на перспективу для реалізації цільових програм, 

пов'язаних з піднесенням економіки регіонів України, проведенням її структурної перебудови, 

розвитком АПК, а також вирішенням соціальних проблем; 

в)діяльність, що полягає в маневруванні наявними фінансовими ресурсами органів 

місцевого самоврядування, залученні додаткових коштів, ефективному витрачанні наявних 

грошових засобів; 

г)регламентована нормами і права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, 

затвердженням бюджетів, їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що 

становлять бюджетну систему України. 

 



 

96. Кому підпорядковуються місцеві фінансові органи? 

а)вищестоящому фінансовому органу; 

б)державним адміністраціям; 

в)місцевим радам; 

г)усі відповіді правильні. 

 

97. Фінансовий контроль як функціональний елемент управління місцевими 

фінансами - це: 

а)діяльність щодо перевірки правильності розподілу створеної вартості, утворення і 

витрачання фондів грошових коштів, цільового використання коштів; 

б)діяльність, що виражається в установленні обсягів фінансових ресурсів 

адміністративно-територіальних одиниць на перспективу для реалізації цільових програм, 

пов'язаних з піднесенням економіки регіонів України, проведенням її структурної перебудови, 

розвитком АПК, а також вирішенням соціальних проблем; 

в)діяльність, що полягає в маневруванні наявними фінансовими ресурсами органів 

місцевого самоврядування, залученні додаткових коштів, ефективному витрачанні наявних 

грошових засобів; 

г)регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, 

затвердженням бюджетів, їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що 

становлять бюджетну систему України. 

  

 




