1.

Яка із вказаних форм діяльності є реалізацією публічного інтересу?

2.
Яке розуміння державної
адміністративного права?
3.

влади

пропонує

сучасна

доктрина

Яка із ознак характеризує публічну владу?

4.
Яка із вказаних характеристик є критерієм розмежування публічного та
приватного права?
5.

Яке із визначень відповідає поняттю «публічний інтерес»?

6.
Який із нижче перелічених методів адміністративного права є
вираженням загально-правового імперативного методу?
7.
Який із нижче перелічених методів адміністративного права є
вираженням загально-правового диспозитивного методу?
8.

Що із зазначеного відповідає сутності та меті поліцейського права?

9.

Які види поліції передбачало поліцейське право у XVIII – XIX ст.?

10.
адміністративного права
ідеологією в СРСР?

Існування якого із вказаних інститутів
різко заперечувався марксистсько-ленінською

11. Яка із перерахованих категорій займає панівне становище щодо норм
адміністративного права?
12.
Який принцип адміністративного
права включає в себе положення, що всі органи виконавчої влади, як і інші
державні органи, діють на підставі норм права, які також наділяють їх
відповідними повноваженнями?
13.
Який принцип адміністративного
права означає, що юридичний акт має бути передбачуваним щодо його
наслідків?
14.
Зміст
якого
принципу
адміністративного права характеризує відсутність особливих юридичних
привілеїв у жодної особи чи групи осіб?
15.
Зміст якого принципу належного
урядування складає обов’язок суб’єктів публічної адміністрації забезпечувати
інформування приватних осіб про вжиті заходи та прийняті рішення та
забезпечувати право доступу до офіційних документів?

16.
Зміст якого матеріального принципу належного
врядування складає обов’язок суб’єктів публічної адміністрації діяти
об’єктивно та забезпечити виконання своїх повноважень у нейтральний спосіб?
17. Який із зазначених принципів адміністративного права належить до
матеріальних принципів належного врядування?
18. Який принцип адміністративного права належить до процесуальних
принципів належного врядування?
19. Зміст якого принципу належного врядування передбачає можливість
скасування суб’єктами публічної адміністрації адміністративного акта у
випадку завдання шкоди правам та інтересам приватних осіб?
20. Зміст якого принципу належного урядування передбачає необхідність
понесення справедливих та обґрунтованих витрат приватними особами за
прийняття адміністративних актів?
21.

До якого виду джерел адміністративного права належать норми моралі?

22. В якому випадку правова доктрина може виступати в якості регулятора
суспільних відносин ?
23. Вкажіть, яке
неформалізованим?

із

вказаних

джерел

адміністративного

права

є

24. В якому випадку правова доктрина НЕ може застосовуватись як джерело
права?
25. Який з перерахованих нижче актів НЕ належить до комплексних
нормативних актів як джерел адміністративного права?
26.

В якому випадку Рішення сесії міської ради є джерелом права?

27. До якого виду обмежень адміністративної правоздатності належить
позбавлення права полювання внаслідок порушення правил використання
тваринного світу?
28.

Яка ознака характеризує адміністративну правоздатність фізичної особи?

29. До якого виду обмежень адміністративної правоздатності належить
заборона бути засновником політичної партії особам, що не досягли 18 річного
віку?
30. До якого виду учасників адміністративної процедури належить
бухгалтерія за місцем роботи особи, яка подала відомості про її заробіток для
отримання субсидії?

31. Який специфічний метод адміністративного примусу застосовується
виключно до іноземців чи осіб без громадянства?
32. З якого віку наступає часткова адміністративна дієздатність фізичної
особи?
33. Яке із вказаних обмежень
поширюється на іноземців?

адміністративно-правового

34. Яким документом визначається джерела надходжень
використання коштів та іншого майна громадського об'єднання?

і

статусу
порядок

35.

Які права має громадська організація,без статусу юридичної особи?

36.

Які відомості НЕ повинен містити статут громадського об’єднання?

37. Яким документом встановлюється
управління громадського об'єднання?

порядок

формування

органів

38. Які підстави для відмови в державній реєстрації громадського
об’єднання?
39. Яку назву мають адміністративні повноваження, які передбачають
управління фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами органу
публічної влади?
40. Яку назву мають адміністративні повноваження, які передбачають
забезпечення ведення статистичної звітності органу публічної влади?
41. Яку назву мають адміністративні повноваження, які передбачають
забезпечення довідково-аналітичної, нормативно-правової бази органу
публічної влади?
42. Яку назву мають адміністративні повноваження, які передбачають
обов’язок органів публічної влади та їх посадових осіб об’єктивно і вчасно
розглядати звернення громадян?
43. Яку назву мають адміністративні повноваження, які передбачають
здійснення у випадках, визначених законом, національною поліцією
провадження у справах про адміністративні правопорушення?
44. Яку назву мають адміністративні повноваження, які передбачають
вжиття національною поліцією заходів, спрямованих на усунення загроз життю
та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення
кримінального, адміністративного правопорушення?

45. Яку назву мають адміністративні повноваження, які передбачають
регулювання національною поліцією дорожнього руху та здійснення контролю
за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками?
46. До якого виду адміністративних повноважень належать повноваження
місцевих державних адміністрацій щодо організації побутового і
транспортного обслуговування населення?
47. До якого виду адміністративних повноважень належать повноваження
органів місцевого самоврядування з організації семінарів, конференцій з
питань безоплатної первинної правової допомоги?
48. Яку назву мають адміністративні повноваження органів місцевого
самоврядування щодо внесення подань до відповідних органів про притягнення
до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та
рішення рад і їх виконавчих органів?
49. Яку назву мають адміністративні повноваження органів місцевого
самоврядування щодо звернення до суду про визнання незаконними актів
органів виконавчої влади, які обмежують права територіальної громади?
50. Яку назву мають адміністративні повноваження Національної поліції
щодо здійснення інформаційної взаємодії з іншими органами державної влади
України, органами правопорядку іноземних держав?
51. Яку назву мають адміністративні повноваження Національної поліції
щодо наповнення бази зареєстрованих в органах внутрішніх справ
кримінальних або адміністративних правопорушень?
52. Який спосіб припинення адміністративних повноважень має місце при
неможливості Президента України виконувати повноваження за станом
здоров’я?
53. Який спосіб припинення адміністративних повноважень має місце при
прийнятті Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів
України?
54. Який спосіб припинення адміністративних повноважень має місце у разі
виявлення факту іноземного громадянства голови місцевої державної
адміністрації?
55.

Що є підставою припинення повноважень Кабінету Міністрів України?

56. Який із наступних структурних підрозділів чи
міністерства має факультативний характер?
57.

посадових

Яку функцію при міністерстві виконує Колегія міністерства?

осіб

58.

Який підрозділ НЕ входить до структури служб, агентств та інспекцій?

59.

Хто уповноважений скасовувати акти міністерств?

60.

Яку функцію виконує патронатна служба міністерства освіти інауки?

61. До повноважень Кабінету Міністрів України належить призначення на
посаду керівників Центральних органів виконавчої влади. Яким актом буде
оформлено таке призначення?
62. Діяльність яких із суб’єктів публічної адміністрації координують Голови
місцевих державних адміністрацій?
63. Яким органом публічної адміністрації є Чернівецька обласна державна
адміністрація?
64. Який із органів публічної адміністрації подає Президенту кандидатуру на
посаду Голови Обласної державної адміністрації?
65. В якому із випадків НЕ МОЖУТЬ бути припинені повноваження Голів
місцевих адміністрацій?
66. Хто з перерахованих працівників міністерства економіки має статус
державного службовця?
67. Який підрозділ центрального органу виконавчої влади створюється для
підготовки рекомендацій щодо виконання завдань органу?
68.

Хто формує склад місцевих державних адміністрацій?

69. До якого виду актів адміністративного права належить врегулювання
спору про реалізацію владних повноважень на основі взаємних поступок?
70.

З якого моменту набуває чинності адміністративний договір?

71.

Який із наведених договорів є адміністративним?

72.

Яке з наведених тверджень про адміністративний договір є помилковим?

73. Які передумови укладення адміністративного договору передбачають
наявність юридичних підстав, які можуть втілюватися в договірну форму?
74.
ка ознака адміністративного договору прямо визначена в законодавстві?
75. До якого виду адміністративних повноважень належать повноваження
владного суб’єкта, що надають можливість вибору на власний розсуд одного з
декількох варіантів рішень, передбачених нормативно-правовим актом?

76. Хто зобов’язаний обґрунтувати
адміністративного розсуду?

рішення,

прийняте

на

основі

77. До якого виду відноситься модель електронного урядування, яка
характеризується наявністю недержавних інститутів, рішення яких є
обов’язкові до виконання, а також характеризується високою інтегрованістю до
єдиного інформаційного простору та жорстким законодавством, що регулює
інформаційні правовідносини?
78. Що відбувається з електронною петицією, яка протягом визначеного
строку не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку?
79. Який документ повинен надати суб’єкт звернення для отримання
адміністративної послуги?
80. Яка діяльність суб’єкта
адміністративних послуг?

публічної

адміністрації

належить

до

81. Який документ приймає орган чи посадова особа в результаті надання
публічної послуги?
82. Який необхідний документ подає суб’єкт звернення для отримання
адміністративної послуги?
83. При яких суб’єктах публічної адміністрації НЕ створюються центри по
наданню адміністративних послуг?
84. Хто має статус суб’єкта звернення при наданні адміністративної
послуги?
85.

Які адміністративні послуги є безоплатними?

86.

Який вид діяльності є адміністративною послугою?

87. Які відомості зазначаються у технологічній картці адміністративної
послуги?
88. Які відомості зазначаються у інформаційній картці адміністративної
послуги?
89.

Який граничний строк надання адміністративної послуги?

90. Який статус має адміністратор Центру надання адміністративних послуг
Чернівецької обласної державної адміністрації?
91.

Що підвищує якість адміністративних послуг?

92. Який статус мають Центри надання адміністративних послуг при
місцевих радах?
93. Який принцип надання адміністративних послуг характеризує
можливість для суб’єктів звернення повсякчасно й оперативно отримувати
достовірні відомості про надання адміністративних послуг?
94. Який принцип надання адміністративних послуг характеризує
достовірність, повноту і своєчасність подання відомостей про адміністративні
послуги та порядок їх надання?
95. Який принцип надання адміністративних послуг характеризує, що справу
має бути вирішено якомога швидше, у якомога коротший період часу,
незважаючи на офіційно відведений на це строк?
96. Яку відповідальність несуть посадові особи за порушення вимог у сфері
надання адміністративних послуг?
97. Що визначається як «результат здійснення владних повноважень
суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної
особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків
такої особи»?
98. Куди зараховується адміністративний збір за надання адміністративних
послуг?
99.

Які відомості зазначаються у Реєстрі адміністративних послуг?

100. Який статус має адміністратор Центру надання адміністративних послуг
Чернівецької міської ради?
101. Яке адміністративне провадження є юрисдикційним?
102. Яка стадія адміністративного провадження носить факультативний
характер?
103. Зміст якого принципу юрисдикційного адміністративного провадження
визначає, що особа вважається невинною у вчиненні адміністративного
правопорушення або її дії вважаються правомірними, доки винність особи або
неправомірність її дій не буде доведено у встановленому законом порядку?
104. Які адміністративні процедури є установчими?
105. Які адміністративні процедури є нормотворчими?
106. Яка з наведених видів адміністративних процедур належить до
втручальних?

107. На якій стадії адміністративної процедури відбувається вирішення
справи по суті та прийняття відповідного адміністративного акту?
108. На якій стадії адміністративної процедури відбувається збір та фіксація
інформації, необхідної для вирішення справи?
109. З яких елементів складаються етапи адміністративної процедури?
110. Зміст якого принципу адміністративної процедури визначає, що орган чи
посадова особа, які розглядають адміністративну справу, зобов’язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені чинними
нормативно-правовими актами?
111. Зміст якого принципу адміністративної процедури передбачає
необхідність своєчасного, всебічного та повного з’ясування обставин кожної
справи?
112. Зміст якого принципу адміністративної процедури полягає у обов’язку
посадових осіб здійснювати розгляд та вирішення всіх адміністративних справ
від імені держави?
113. Яке провадження є складовою правотворчих адміністративних процедур?
114. Яка із запропонованих ознак характеризує адміністративні процедури?
115. Яким документом оформлюється повідомлення особи про незаконну
діяльність суб’єкта публічної адміністрації?
116. Хто є адресатом адміністративної скарги?
117. Який максимальний строк повернення звернення громадян, оформленого
з порушенням вимог?
118. Який із наведених документів є видом звернень громадян?
119. Яка ознака характеризує адміністративну відповідальність?
120. Який елемент складу адміністративного правопорушення характеризує
така ознака, як вина?
121. З якого віку
відповідальності?

особа

може

притягуватись

до

адміністративної

122. Яке із названих протиправних діянь є адміністративним проступком?
123. Яка обставина виключає адміністративну відповідальність?

124. Яка
із
запропонованих
відповідальність?

ознак

характеризує

адміністративну

125. Що означає протиправність адміністративного правопорушення?
126. Що означає винність адміністративного правопорушення?
127. Яка із зазначених обставин виключає адміністративну відповідальність?
128. Яку форму вини при вчиненні адміністративного правопорушення
передбачає чинне адміністративне законодавство?
129. Який
елемент
складу
адміністративного
характеризують такі ознаки, як вина, мотив і мета?

правопорушення

130. Що є загальною ознакою суб’єкта адміністративного проступку?
131. Що є загальною ознакою суб’єкта адміністративного проступку?
132. Як характеризується форма вини, за якої особа передбачає настання
шкідливих наслідків адміністративного правопорушення та легковажно
розраховує на їх запобігання?
133. Яка ознака характеризує адміністративну відповідальність?
134. Яка ознака
відповідальності?

є

спільною

для

адміністративної

та

кримінальної

135. В чому проявляється поліцентричний характер правового регулювання
адміністративної відповідальності?
136. В
якому
нормативно-правовому
адміністративної відповідальності?

акті

наведено

визначення

137. В
якому
нормативно-правовому
адміністративного правопорушення?

акті

наведено

визначення

138. Який різновид об’єкту адміністративного правопорушення становить
сукупність всіх суспільних відносин, які охороняються заходами
адміністративної відповідальності?
139. Який різновид об’єкту становлять конкретні суспільні відносини, яким
заподіюється шкода адміністративним правопорушенням, що підпадає під
ознаки конкретного складу проступку?
140. Який з названих елементів належить до об’єктивної сторони складу
адміністративного правопорушення?

141. Який елемент складу адміністративного правопорушення характеризує
така ознака, як місце вчинення правопорушення?
142. Який елемент складу адміністративного правопорушення характеризує
така ознака, як час вчинення правопорушення?
143. Який елемент складу адміністративного правопорушення характеризує
така ознака, як мотив вчинення правопорушення?
144. До осіб якого віку застосовуються заходи впливу щодо неповнолітніх?
145. У яких формах може виявлятися вина особи при вчиненні нею
адміністративного правопорушення?
146. Який з перелічених кодексів містить норми, що встановлюють
адміністративну відповідальність?
147. Якою підставою адміністративної відповідальності
протоколу про вчинення адміністративного проступку?

є

складання

148. Якою підставою адміністративної відповідальності є вчинення діяння, що
містить ознаки адміністративного проступку?
149. Яка з нижчеперелічених
відповідальність?

ознак

характеризує

адміністративну

150. Яка з нижчеперелічених
відповідальність?

ознак

характеризує

адміністративну

151. Яка з наведених ознак характеризує адміністративний проступок?
152. Яка з наведених ознак характеризує адміністративний проступок?
153. Склад якого адміністративного
матеріальним складом?

правопорушення

характеризується

154. Яке адміністративне правопорушення характеризується формальним
складом?
155. Яке з перерахованих нижче адміністративних правопорушень має
альтернативний склад?
156. Яка ознака суб’єкта проступку входять до складу адміністративного
правопорушення?
157. Який принцип провадження у справі про адміністративне
правопорушення характеризує можливість учасників адміністративного
провадження знайомитись з усіма матеріалами справи?

158. Який принцип провадження у справі про адміністративне
правопорушення характеризує здійснення провадження від імені держави?
159. Яка обставина
правопорушення?

обтяжує

відповідальність

за

адміністративне

160. Яке адміністративне стягнення може застосовуватися виключно як
додаткове?
161. Яке адміністративне стягнення полягає у виконанні особою, яка вчинила
адміністративне правопорушення безоплатних суспільно корисних робіт?
162. Який максимальний строк застосування виправних робіт?
163. Яке із зазначених адміністративних стягнень має майновий характер?
164. Що із зазначеного є адміністративним стягненням?
165. Яке адміністративне стягнення є триваючим?
166. Яке адміністративне стягнення є триваючим?
167. Які обмеження для особи тягне накладення на неї стягнення у вигляді
виправних робіт?
168. Який максимальний строк для накладення адміністративного стягнення
має суб’єкт адміністративної юрисдикції?
169. Який негативний правовий
адміністративному арешту?

наслідок

настає

до

осіб,

підданих

170. Що із зазначеного є адміністративним стягненням?
171. Щодо якого майна суд може винести постанову про оплатне вилучення
предмета?
172. На який строк особа може бути позбавлена права на полювання?
173. Який максимальний термін позбавлення особи права на керування
транспортним засобом за систематичне порушення порядку користування
таким правом?
174. Яке адміністративне стягнення може застосовуватися як додаткове?
175. На який максимальний
адміністративному арешту?

строк

особа

може

бути

піддана

176. На який максимальний строк особа може бути піддана арешту з
утриманням на гауптвахті?
177. Яке адміністративне стягнення НЕ МОЖЕ застосовуватись до жінок?
178. Які особи належать до особливої групи учасників провадження в справах
про адміністративні правопорушення?
179. Який процесуальний документ в звичайному провадженні у справі про
адміністративне правопорушення фіксує закінчення адміністративного
розслідування?
180. Який з наведених етапів розгляду справи про адміністративне
правопорушення належить стадії розгляду справи?
181. Які дії може вчинити особа, щодо якої складено протокол про
адміністративне правопорушення, в разі її незгоди із змістом чи формою
протоколу?
182. Який максимальний термін оскарження постанови в справі про
адміністративні правопорушення?
183. При яких органах створюються адміністративні комісії?
184. В який максимальний термін повинна бути вручена зацікавленим особам
копія постанови про адміністративне правопорушення?
185. Яку назву має суб’єкт, який залучається для дослідження фактичних
даних, що фігурують у справі про адміністративне правопорушення?
186. Яку назву має суб’єкт засвідчення законності процесуальних дій у справі
про адміністративне правопорушення?
187. Хто із зазначених суб’єктів уповноважений виносити постанови у
справах про адміністративні правопорушення?
188. Яка особа належить до суб’єктів, що мають особистий інтерес у справі
про адміністративне правопорушення?
189. Яка обставина виключає провадження у справах про адміністративні
правопорушення?
190. Яка обставина виключає провадження в справах про адміністративні
правопорушення?
191. Яка із зазначених процесуальних дій є заходом
провадження у справі про адміністративне правопорушення?

забезпечення

192. Який максимальний термін сплати штрафу?
193. Ким виконується
транспортним засобом?

постанова

194. До яких осіб може
адміністративний арешт?

про

позбавлення

застосовуватися

такий

195. Яка обставина пом’якшує відповідальність
адміністративного правопорушення?

права

вид
особи

керування

стягнення,
за

як

вчинення

196. Які особи належать до особливої групи учасників провадження в справах
про адміністративні правопорушення?
197. Яка постанова може бути винесена у справі про адміністративні
правопорушення?
198. ANSWER: B
199. Яка постанова може бути винесена у справі про адміністративне
правопорушення?
200. В якому випадку виноситься постанова про закриття справи про
адміністративне правопорушення?
201. Який процесуальний документ виноситься у випадку смерті особи, щодо
якої було розпочато провадження у справі про адміністративне
правопорушення?
202. Які ознаки суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення є
факультативними?
203. Яке із наступних тверджень характеризує наявність спільних у
адміністративної та кримінальної відповідальності?
204. Яке твердження характеризує зв’язок цивільного та адміністративного
права?
205. Яка із зазначених груп відносин НЕ входить до предмету правового
регулювання адміністративного права?
206. Який метод правового регулювання адміністративного права
характеризується наданням учасникам адміністративних відносин можливості
вибору варіанту власної поведінки?
207. Який метод правового регулювання адміністративного права
характеризується наданням можливості приватним особам вимагати у суб’єкта
владних повноважень здійснення певних дій та забезпечення необхідних умов
їх діяльності?

208. Яке
твердження
адміністративного права?

характеризує

209. Яке поняття визначається як
дійсності, на яку спрямоване пізнання»?

зв’язок
«частина

конституційного

та

адміністративно-правової

210. Хто є обов’язковим учасником адміністративних правовідносин?
211. Що визначається як «повноваження публічного суб’єкта на здійснення
певних дій чи прийняття рішень, необхідність яких визнана більшістю
учасників суспільних відносин»?
212. Що можна охарактеризувати як «комплекс виконавчо-розпорядчих та
організаційних функцій публічної влади, спрямованих на захист і забезпечення
прав і свобод фізичних і юридичних осіб, а також на забезпечення
функціонування механізму держави»?
213. До якої групи адміністративних правовідносин належать відносини
державної служби?
214. До якої групи адміністративних правовідносин належать відносини по
наданню адміністративних послуг?
215. До якої групи адміністративних правовідносин належать відносини з
приводу регулювання економіки?
216. До якої групи адміністративних правовідносин належать відносини з
приводу формування структури органу влади?
217. До якої групи адміністративних правовідносин належать відносини з
приводу розгляду компетенційних спорів між суб’єктами владних
повноважень?
218. Яка ознака відрізняє суб’єкт владних повноважень від інших юридичних
осіб?
219. Яка ознака відрізняє суб’єкт владних повноважень від інших юридичних
осіб?
220. До якого виду публічного адміністрування належить винесення
адміністративного попередження працівниками органів внутрішніх справ?
221. В чому полягає зв’язок адміністративного і трудового права?
222. В чому полягає зв’язок адміністративного і кримінального права?
223. В чому полягає зв’язок адміністративного і конституційного права?

224. Яка група суспільних
адміністративного права?

відносин

складає

предмет

регулювання

225. Який зміст поняття «публічна адміністрація»?
226. В якій країні вперше з’явилася наука поліцейського права?
227. Яких рис набуває сучасне адміністративне право України?
228. Яку назву отримав напрям розвитку німецької науки у 18 ст., який
поєднував в себе знання про фінанси, економіку, господарство та управління?
229. В межах якої науки
адміністративної юстиції?
230. Що стало
адміністративне?

передумовою

вперше

почали

перетворення

досліджувати
поліцейського

інститут
права

на

231. Який принцип адміністративного права характеризує дотримання
публічною адміністрацією в процесі її функціонування принципів права,
положень міжнародних та національних юридичних актів, а також звичаїв та
судового права?
232. Який принцип адміністративного права характеризує заборону внесення
суб’єктом публічної адміністрації непередбачуваних змін до нормативних
актів?
233. Який з зазначених принципів належного урядування передбачає
доступність конкретного адміністративного органу для зовнішньої перевірки?
234. Який з зазначених принципів належного урядування передбачає
підтримання найкращого співвідношення між задіяними ресурсами та
отриманими результатами?
235. Який з зазначених принципів належного урядування передбачає
неможливість звільнення органу влади від контролю та перевірок з боку інших
органів?
236. Який з зазначених принципів належного урядування передбачає
зобов’язання органів влади виконувати свої функції у суворій відповідності до
законодавства?
237. Яка із груп принципів адміністративного права належить до так званих
«загальних принципів» цієї галузі?
238. Який із зазначених принципів адміністративного права належить до
спеціальних?

239. Елементом якого принципу адміністративного права є передбачуваність
адміністративного акта?
240. Який принцип адміністративного права забезпечується правом на
викладення своєї позиції в публічному спорі?
241. Реалізація якого принципу адміністративного права забезпечується
правом на ефективні засоби юридичного захисту в публічному спорі?
242. Яке з наведених джерел входить до складу формалізованих національних
джерел адміністративного права?
243. Яке з джерел відносять до формалізованих міжнародних джерел
адміністративного права?
244. Що складає більшість формалізованих
адміністративного права України?

національних

джерел

245. До якого виду джерел адміністративного права належить правова
доктрина?
246. Яке з наведених джерел адміністративного права входить до складу
неформалізованих джерел адміністративного права?
247. До якої групи джерел адміністративного права входить «м’яке право»?
248. До якої групи джерел адміністративного права входить правовий звичай?
249. Яке з наведених джерел адміністративного права відноситься до норм
м’якого права?
250. Що із наведеного входить до таких джерел адміністративного права, як
юридичні акти ЄС?
251. Що із наведеного входить до складу неформалізованих джерел
адміністративного права?
252. До якого виду джерел входять рішення ЄСПЛ?
253. Яке з наведених джерел входить до складу неформалізованих джерел
адміністративного права?
254. Яке з наведених джерел належить до формалізованих національних
джерел адміністративного права?
255. Що є адміністративною правоздатністю особи?

256. Що є адміністративною дієздатністю особи?
257. Що є адміністративною деліктоздатністю особи?
258. Що є необхідною умовою вступу суб’єктів в адміністративно-правові
відносини?
259. З якого віку настає повна адміністративна дієздатність?
260. Які адміністративні обов’язки є абсолютними?
261. Яке твердження характеризує адміністративну правоздатність?
262. Які адміністративні обов’язки є відносними?
263. Як співвідносяться загальний та спеціальний адміністративно-правові
статуси фізичної особи?
264. Який специфічний метод адміністративного примусу може бути
застосований виключно до іноземців?
265. Який принцип утворення та діяльності громадських об’єднань
передбачає право особи на вільну участь або неучасть в громадському
об’єднанні?
266. Який принцип утворення та діяльності громадських об’єднань
передбачає невтручання органів державної влади та місцевого самоврядування
в діяльність об’єднання?
267. До якого виду об’єднань громадян належать об’єднання громадян прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що
має своєю метою сприяння формування та вираження політичної волі
громадян?
268. Що таке легалізація об’єднання громадян?
269. Який орган здійснює контроль за додержання політичною партією
чинного законодавства?
270. Хто із зазначених суб’єктів може бути засновником громадської
організації?
271. Хто із вказаних суб’єктів є вищим органом в системі виконавчої влади?
272. Який із зазначених органів належить до центральних органів виконавчої
влади?
273. Які правові акти видає Президент України?

274. Які правові акти видають органи місцевого самоврядування?
275. Які із зазначених повноважень належать до нормотворчих повноважень
Президента України?
276. Який із зазначених органів належить до системи органів місцевого
самоврядування?
277. Який із зазначених органів належить до органів виконавчої влади?
278. Які нормативно-правові акти видають голови місцевих рад?
279. Який із зазначених органів належить до установ публічного права?
280. Який із зазначених органів належить до установ публічного права?
281. Хто із зазначених осіб має статус державного службовця?
282. Який принцип державної служби характеризує відмова державного
службовця від превалювання приватного інтересу на час здійснення наданих
йому повноважень?
283. Що є підставою для припинення державної служби у зв’язку із
обставинами, що склалися незалежно від волі сторін?
284. Що є підставою для припинення відносин державної служби?
285. Хто із зазначених осіб має статус державного службовця?
286. В якому порядку державний службовець може бути позбавлений рангу?
287. Який вид діяльності заборонені публічним службовцям?
288. Яким видом діяльності, окрім основного, дозволено займатися особам
уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
289. З дотриманням якого принципу здійснюється державна служба?
290. До якого виду публічної служби належить служба в органах
прокуратури?
291. До якого виду публічної служби належить служба в органах місцевого
самоврядування?
292. До якого виду публічної служби належить служба в Національній
Поліції?

293. До якого виду публічної служби належить служба в органах юстиції?
294. Яка ознака відрізняє публічну службу від інших видів трудової
діяльності?
295. Скільки рангів державних службовців передбачено законодавством «Про
державну службу»?
296. З якого моменту виникають відносини державної служби?
297. Які нормативні акти публічної адміністрації є нікчемними?
298. Які нормативні акти публічної адміністрації є заперечними?
299. Що є підставою скасування адміністративного акту?
300. Яку назву має частина нормативного акту публічної адміністрації, в якій
зазначається перелік дій та рішень, що належить вчинити іншим суб’єктам
публічної адміністрації з метою реалізації даного акта?
301. Які нормативні акти уповноважений видавати Президент України?
302. Які нормативні акти уповноважений видавати Кабінет Міністрів
України?
303. Які нормативні акти уповноважений видавати голова місцевої державної
адміністрації ?
304. Що відрізняє нормативний
адміністративного акту?

акт

публічної

адміністрації

від

305. Якою вимогою до нормативних актів публічної адміністрації є
необхідність додержання правил внутрішньої логічної будови акту?
306. Якою вимогою до нормативних актів публічної адміністрації є вимога
узгодження проектів нормативних актів із зацікавленими сторонами?
307. Складовими елементами якої частини нормативного акту публічної
адміністрації є глави?
308. Яким є нормативний акт публічної адміністрації, який регулює правовий
статус державних службовців?
309. Хто здійснює
міністерств?
310. Яка особливість
адміністрації?

правову

експертизу

характеризує

нормативно-правових

адміністративні

акти

актів

публічної

311. Яку назву має особа, щодо прав та обов’язків якої приймається
адміністративний акт за ініціативою суб’єкта публічної адміністрації?
312. Яку назву має особа, яка звертається до суб’єкта публічної адміністрації з
метою видання щодо неї адміністративного акту?
313. До якого виду адміністративних актів можна віднести розпорядження про
примусове знесення будівлі?
314. Які адміністративні акти можна віднести до таких, що не спрямовані на
зміну правового стану?
315. Яку юридичну передумову адміністративний актів публічних
адміністрації визначають як «передбачуваність дій і рішень представників
влади»?
316. До якого виду актів адміністративного права належить видання наказу
керівника органу влади про призначення службовця на посаду?
317. Яка ознака характеризує адміністративний акт?
318. Чим адміністративний акт відрізняється від нормативного акту публічної
адміністрації?
319. Який із перелічених документів є адміністративним актом?
320. Який з нижчезазначених договорів, що укладається суб’єктом владних
повноважень, можна віднести до адміністративних?
321. У якому випадку суб’єкти публічної адміністрації мають право
використовувати договірний метод врегулювання адміністративних відносин?
322. Який із зазначених договорів НЕ Є адміністративним?
323. Який із зазначених договорів НЕ Є адміністративним?
324. Яку назву мають адміністративні договори, які укладаються між
суб’єктами права, які знаходяться на однаковому юридичному рівні?
325. Яку назву мають адміністративні договори, які укладаються між
суб’єктами публічної влади та приватними особами?
326. До якого виду передумов укладання адміністративних договорів
належить закріплення за органом повноваження на укладення, зміну та
розірвання адміністративного договору?

327. Який з нижчезазначених договорів, що укладається суб’єктом владних
повноважень, можна віднести до адміністративних?
328. Обласна державна адміністрація уклала договір з обласною радою про
реалізацію спільної програми реконструкції театру. До якого виду можна
віднести даний адміністративний договір?
329. До якого виду актів адміністративного права належить врегулювання
спору про реалізацію владних повноважень на основі взаємних поступок?
330. Перед яким суб’єктом публічної адміністрації щорічно звітує Голова
Чернівецької обласної державної адміністрації?
331. До якого виду адміністративних повноважень
формування ним правової політики держави?

КМУ

належить

332. До якого виду адміністративних повноважень КМУ належить його право
погоджувати кандидатури заступників голів
обласних державних
адміністрацій?
333. До якого виду адміністративних повноважень КМУ належить його право
подавати Президенту пропозицій щодо скасування актів місцевих державних
адміністрацій?
334. До якого виду адміністративних повноважень КМУ належить його право
видавати постанови?
335. Перед ким відповідальні голови обласних державних адміністрацій при
здійсненні своїх повноважень?
336. Яке з перелічених
Президенту України?

адміністративних

повноважень

НЕ належить

337. Які з перелічених повноважень Президента України є установчими?
338. Яке з перелічених адміністративних повноважень належить Президенту
України?
339. Якими адміністративними повноваженнями
благоустрою Чернівецької міської ради?

наділена

Інспекція із

340. Якими адміністративними повноваженнями наділена адміністративна
комісія Чернівецької міської ради?
341. Який акт належить до актів локальної нормотворчості місцевих рад?

342. Елементом реалізації якого виду повноважень місцевої ради є управління
комунальними об’єктами?
343. До якого виду органів публічної адміністрації належить Київська міська
державна адміністрація?
344. Який із видів адміністративних повноважень НЕ УПОВНОВАЖЕНА
здійснювати Долинська сільська рада?
345. Якими адміністративними повноваженням наділений апарат Тлумацької
районної ради?
346. До якого виду адміністративних повноважень
Тлумацької районної ради встановлювати місцеві податки?

належить

право

347. Ким із перелічених суб’єктів НЕ може бути створена юридична особа
публічного права?
348. Який із перелічених суб’єктів НЕ належить до установ публічного права:
349. До якого виду суб’єктів відноситься Фонд соціального захисту інвалідів?
350. Яка юридична особа публічного права належить до національних комісій
регулювання природних монополій?
351. Що із зазначеного належить до установ публічного права?
352. Що із зазначеного НЕ НАЛЕЖИТЬ до установ публічного права?
353.
Яка з зазначених осіб належить до категорії «близькі
особи» згідно антикорупційного законодавства?
354. Який із зазначених дарунків є порушенням обмеження на одержання
дарунків та пожертв особами, уповноваженими на виконання функцій держави
чи місцевого самоврядування?
355. Що означає офіційність нормативного акту публічної адміністрації?
356. Що означає імперативний характер нормативного акту публічної
адміністрації?
357. Який з наведених нормативних актів публічної адміністрації відноситься
до внутрішніх?
358. Яка з наведених вимог до нормативного акту відноситься до спеціальноюридичних?

359. Який з наведених актів НЕ НАЛЕЖИТЬ до нормативних актів
Президента України?
360. Протягом якого строку нормативно-правовий акт публічної адміністрації
подається на державну реєстрацію?
361. Що з наведеного містить в собі змістовна частина нормативного акту
публічної адміністрації?
362. Який акт публічної адміністрації
незаконним з моменту його прийняття?

буде

автоматично

вважатися

363. Які види нормативних актів публічної адміністрації класифікуються за
порядком їх прийняття?
364. Який нормативний акт відноситься до актів, що діють на окремій
території?
365. Протягом якого строку проводиться державна реєстрація наказу
Міністерства охорони здоров’я України?
366. Які акти публічної адміністрації підлягають обов’язковій державній
реєстрації?
367. На які види поділяються адміністративні акти в залежності від форми
волевиявлення?
368. Які види адміністративних актів виділяють за характером їх дії щодо
особи?
369. Яка стадія
факультативною?

у

процедурі

прийняття

адміністративних

актів

є

370. Який принцип процедури прийняття адміністративного акта вимагає від
суб’єктів владних повноважень діяти з урахуванням усіх обставин, що мають
значення для прийняття рішення?
371. Який із принципів процедури прийняття адміністративного акта
передбачає відсутність особистої заінтересованості в результатах вирішення
справи з боку посадових та службових осіб суб’єкта публічної адміністрації?
372. Яку назву має адміністративний акт, який містить окремі елементи або
ознаки невідповідності праву?
373. Який із перерахованих документів належить до адміністративних актів?
374. Який із перерахованих актів НЕ Є адміністративним?

375. Який акт відноситься до адміністративних?
376. За якою ознакою договір між податковим органом і платником податків
щодо розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань платника податків
можна віднести до адміністративного?
377. До якого виду юридичних передумов укладення адміністративних
договорів можна віднести положення закону, які встановлюють порядок
проведення земельних аукціонів?
378. Який наслідок може мати укладення адміністративного договору без
проведення аукціону, якщо така процедура передбачена законом?
379. До якого виду передумов укладення адміністративного договору
належить наявність у органа влади повноваження на укладення певного виду
адміністративних договорів?
380. Яке значення
адміністративних?

має

ідентифікація

тих

чи

інших

договорів

як

381. Що таке електронна петиція?
382. До якого органу публічної адміністрації НЕ можна звернутися з
електронною петицією?
383. До якого органу публічної адміністрації НЕ можна звернутися з
електронною петицією?
384. Хто несе відповідальність за зміст електронної петиції?
385. Яка вимога щодо подання електронних петицій є правомірною?
386. Яка з перелічених петицій для свого розгляду повинна набрати не менш
як 25 тис. підписів громадян?
387. Що є метою створення порталу igov.org.ua?
388. Що є метою проекту «Цифрова Україна»?
389. Створення якого сервісу передбачено в рамках проекту «Цифрова
Україна»?
390. З яких питань заборонено писати електронні петиції?
391. Що із зазначеного належить до сервісних повноважень Хотинської
районної ради?

392. Який із зазначених принципів адміністративного права характеризує
обов’язковість оприлюднення нормативно-правових актів?
393. Який принцип надання адміністративних послуг передбачає можливість
для суб’єктів звернення повсякчасно й оперативно отримувати всю повноту
необхідних їм достовірних відомостей щодо функціонування системи надання
адміністративних послуг?
394. Яку назву має плата, яка справляється за надання адміністративних
послуг?
395. Яку назву має посадова особа ЦНАПу, до якої звертається суб’єкт
звернення за отриманням адміністративної послуги?
396. В якому із зазначених органів місцевого самоврядування створення
ЦНАПів НЕ обов’язкове?
397. За яким принципом діє ЦНАП?
398. Що із зазначеного є адміністративною послугою?
399. Що із зазначеного є адміністративною послугою?
400. При якому органі передбачена можливість створення Центру по наданню
адміністративних послуг?
401. Що із зазначеного НЕ Є отриманням адміністративної послуги?
402. Що із зазначеного НЕ Є отриманням адміністративної послуги?
403. Який документ затверджується суб’єктом надання адміністративних
послуг?
404. На якій
забезпечення?

основі

надаються

адміністративні

послуги

соціального

405. Що є результатом здійснення адміністративної процедури?
406. Яке з визначень характеризує адміністративну процедуру?
407. В якій адміністративній процедурі представництво є неможливим?
408. В який адміністративній процедурі можливе представництво?
409. Що НЕ є підставою для повернення скарги в адміністративному
оскарженні?

410. Яке рішення приймає суб’єкт розгляду адміністративної скарги в
випадку, якщо скарга не містить даних, необхідних для ухвалення
обґрунтованого рішення?
411. Хто є сторонами адміністративного оскарження?
412. Які особи НЕ наділені правом на загальне адміністративне оскарження
рішень, дій і бездіяльності органів публічної адміністрації?
413. Які особи можуть оскаржувати лише певні рішення органів публічного
управління у порядку спеціального адміністративного оскарження?
414. Хто має право розгляду адміністративної скарги?
415. Через який принцип адміністративного оскарження реалізується
конституційна норма про те, що «утвердження і забезпечення прав і свобод
людини і громадянина є головним обов’язком держави»?
416. На підставі якого документу відкривається провадження в процедурах
адміністративного оскарження?
417. Які дії повинен вчинити орган, що одержав скаргу, у випадку, коли
порушені питання в скарзі не входять до його компетенції?
418. На якій стадії процедури адміністративного оскарження здійснюється
перевірка відповідності питань, порушених у скарзі, повноваженням органу,
що одержав скаргу?
419. На якій стадії процедури адміністративного оскарження досліджуються
та оцінюються докази, що містяться у зібраних по скарзі матеріалах і
встановлюються факти, правова оцінка яких дозволяє застосовувати відповідні
норми права і винести рішення по скарзі?
420. На протязі якого максимального терміну може бути подана скарга на
рішення, що оскаржувалось в позасудовому порядку, до органу або посадової
особи вищого рівня?
421. Яка скарга підлягає поверненню скаржнику?
422. В якій формі викладається рішення, яким вирішується адміністративна
скарга по суті?
423. Який максимальний загальний термін розгляду адміністративної скарги?
424. Який максимальний термін розгляду адміністративної скарги, яка не
потребує додаткового вивчення?

425. Який максимальний граничний термін розгляду адміністративної скарги,
яка потребує додаткового вивчення?
426. Яка ознака НЕ характеризує адміністративну скаргу?
427. Яким шляхом може здійснюватися адміністративне оскарження?
428. Який принцип адміністративного оскарження направлений на
забезпечення відкритого характеру процесу розгляду скарги, гарантує
можливість ознайомлення з усіма матеріалами справи?
429. Які справи
оскарження?

можуть

розглядатись

430. Ким здійснюється перегляд
адміністративного оскарження?

в

рішення

порядку
по

адміністративного

скарзі

в

порядку

431. Яка ознака
відповідальності?

є

спільною

для

адміністративної

та

кримінальної

432. Яка ознака
відповідальності?

є

спільною

для

адміністративної

та

кримінальної

433. Яке твердження стосовно природи адміністративної відповідальності є
вірним?
434. В чому проявляється ознака поліцентричності правового регулювання
адміністративної відповідальності?
435. Яка з наведених ознак відрізняє адміністративну відповідальність від
цивільно-правової?
436. Який нормативний акт визначає склад та ознаки адміністративного
правопорушення?
437. Яка з наведених ознак НЕ НАЛЕЖИТЬ до таких, що притаманні
адміністративній відповідальності юридичних осіб?
438. Яке адміністративне стягнення може бути застосоване до юридичних
осіб?
439. Коли реальне діяння буде вважатися адміністративним проступком?
440. В якому нормативно-правовому
адміністративних проступків?

акті

містяться

загальні

441. На які види класифікується об’єкт адміністративного проступку?

ознаки

442. До якого виду об’єкту складу адміністративного проступку належить
група однорідних суспільних відносин, які охороняються відповідним
комплексом адміністративно-правових норм?
443. До якого виду об’єкту складу адміністративного проступку належить
група конкретних суспільних відносин, яким заподіюється шкода
правопорушенням, що підпадає під ознаки конкретного складу проступку?
444. Який елемент в матеріальних складах адміністративного проступку є
його обов’язковою ознакою?
445. Коли склад
формальним?

адміністративного

правопорушення

буде

вважатися

446. Які ознаки складу адміністративного проступку можуть визнаватися
обставинами що обтяжують чи пом’якшують відповідальність?
447. Які ознаки складу адміністративного проступку можуть визнаватися
обставинами що обтяжують чи пом’якшують відповідальність?
448. Хто з названих
відповідальність?

осіб

може

нести

підвищену

адміністративну

449. У яких формах може виявлятися психічне ставлення особи до вчиненого
нею суспільно шкідливого діяння при вчинення адміністративного проступку?
450. Яка обставина виключає протиправність і суспільну шкідливість діяння
при вчиненні адміністративного проступку?
451. Який з названих елементів НЕ НАЛЕЖИТЬ до адміністративних
стягнень?
452. В якій одиниці може визначатися розмір штрафу?
453. Які з перелічених об’єктів можуть підлягати оплатному вилученню?
454. В чому полягає особливість конфіскації як адміністративного стягнення?
455. Які з перелічених предметів НЕ МОЖУТЬ підлягати адміністративній
конфіскації?
456. Стосовно яких осіб НЕ МОЖЕ застосовуватися адміністративне
стягнення у вигляді позбавлення права полювання?
457. Який орган може призначити адміністративне стягнення у вигляді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?

458. В межах якого із зазначених видів адміністративних стягнень
здійснюються примусові відрахування в розмірі до 20 відсотків із заробітної
плати?
459. До яких адміністративних проваджень належить провадження у справах
про адміністративні правопорушення?
460. Який з перерахованих елементів НЕ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ для занесення
його в протокол адміністративного розслідування?
461. Який з перерахованих елементів є обов’язковим для занесення його в
протокол адміністративного розслідування?
462. Які відомості НЕ НАЛЕЖАТЬ до тих, які мають міститися у протоколі
адміністративного розслідування?
463. Як має діяти інспектор поліції у випадку відмови особи, що вчинила
правопорушення від підписання протоколу?
464. Кому з названих суб’єктів повідомляється про результат розгляду
протесту у справах про адміністративні правопорушення?
465. В якому випадку виноситься постанова про закриття справи про
адміністративне правопорушення?
466. Який суб’єкт наділений правом оскаржувати постанову в справі про
адміністративні правопорушення?
467. Які особи належать до особливої групи учасників провадження в справах
про адміністративні правопорушення?
468. Яка обставина пом’якшує відповідальність
адміністративного правопорушення?

особи

за

вчинення

469. Яка обставина пом’якшує відповідальність
адміністративного правопорушення?

особи

за

вчинення

470. До яких осіб НЕ МОЖЕ застосовуватися такий вид стягнення, як
адміністративний арешт?
471. До яких осіб НЕ МОЖЕ застосовуватися такий вид стягнення, як
адміністративний арешт?
472. Яка процедура відшкодування шкоди, завданої діями посадовими
особами або органами публічної адміністрації, застосовується, якщо орган
публічної адміністрації не заперечує факт заподіяння шкоди?

473. Яка процедура відшкодування шкоди, завданої діями посадовими
особами або органами публічної адміністрації, застосовується, якщо орган
публічної адміністрації заперечує факт заподіяння шкоди?
474. Який із вказаних суб’єктів є зайвим в адміністративній процедурі
добровільного відшкодування шкоди, завданої органом публічної адміністраціх
чи її посадовою особою?
475. На підставі якого документу здійснюється позасудова процедура
відшкодування шкоди завданої суб’єктом публічної адміністрації?
476. Хто з названих суб’єктів є спеціальним суб’єктом адміністративної
відповідальності?
477. В яких випадках народний депутат може бути притягнутий до
адміністративної відповідальності без згоди парламенту?
478. Яку форму захисту може використати особа якщо вона бажає ініціювати
перегляд рішення суб’єкта публічної адміністрації?
479. Яку форму ініціювання перегляду рішення органом публічної
адміністрації може використати особа відповідно до Закону України «Про
звернення громадян»?
480. Яку форму ініціювання перегляду рішення органом публічної
адміністрації НЕ може використати особа відповідно до Закону України «Про
звернення громадян»?
481. Як Законом України «Про звернення громадян» визначається такий вид
звернення як скарга?
482. Як Законом України «Про звернення громадян» визначається такий вид
звернення як пропозиція?
483. Яка судова інстанція розглядатиме скаргу особи, яка має намір
ініціювати перегляд прийнятого рішення органом публічної адміністрації?
484. Який орган зобов’язаний розглянути звернення особи щодо ініціювання
перегляду рішення суб’єктом публічної адміністрації?
485. Якому органу заборонено розглядати звернення особи щодо ініціювання
перегляду рішення суб’єктом публічної адміністрації?
486. Яка особа вправі ініціювати позасудову процедуру оскарження рішення
суб’єкта публічної адміністрації яке стосується неповнолітнього?
487. Яка особа НЕ вправі ініціювати позасудову процедуру оскарженн
рішення суб’єктом публічної адміністрації, яке стосується неповнолітнього?

488. Яким судом здійснюватиметься розгляд оскарження фізичними особами
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо в’їзду
(виїзду) на тимчасово окуповану територію?
489. Яким судом здійснюватиметься розгляд оскарження фізичними особами
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення,
призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат?
490. Яким судом здійснюватиметься розгляд публічного спору стосовно
вилучення або примусового відчуження майна для суспільних потреб чи з
мотивів суспільної необхідності?
491. Як називається спосіб ініціювання перегляду органом публічної
адміністрації рішення, коли особа звертається до нього особисто?
492. Що означає супідрядність джерел адміністративного права?
493. В якій із відповідей вірно побудовано «ієрархічну піраміду» джерел
адміністративного права в порядку спадання юридичної сили?
494. Які з перерахованих джерел права мають найвищу юридичну силу?
495. Що таке юридична
адміністративного права?

колізія

нормативних

актів

як

джерел

496. Як потрібно вчинити органу влади, якщо між двома нормами
адміністративного права виникає юридична колізія за змістом?
497. Як вирішується юридична колізія у випадку її виникнення між нормою
міжнародного договору та нормою, зафіксованою у законі України?
498. Як вирішується юридична колізія між нормою постанови Кабінету
Міністрів України та нормою, зафіксованою у наказі міністерства?
499. До яких актів в ієрархічній системі джерел адміністративного права
належать накази, розпорядження, що видаються керівниками державних
підприємств та установ?
500. Що з переліченого НЕ є актом планування публічної адміністрації?
501. Яке з перелічених стягнень НЕ відноситься до дисциплінарних стягнень
державних службовців?
502. Яке з перелічених стягнень НЕ відноситься до дисциплінарних стягнень
державних службовців?

503. За допущення державним службовцем якого дисциплінарного проступку
суб’єкт призначення або керівник державної служби може обмежитися
зауваженням?
504. Яке дисциплінарне стягнення може бути застосовано до державного
службовця у випадку порушення Присяги державного службовця?
505. Яке дисциплінарне стягнення може бути застосовано до державного
службовця у випадку недотримання правил внутрішнього службового
розпорядку?
506. Яке дисциплінарне стягнення може бути застосовано до державного
службовця у разі неповідомлення керівнику державної служби про виникнення
відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими
особами у 15-денний строк з дня їх виникнення?
507. Яке дисциплінарне стягнення може бути застосовано до державного
службовця у випадку вияву неповаги до держави, державних символів України,
Українського народу?
508. Застосування якого виду дисциплінарного стягнення не потребує
проведення службового розслідування?
509. Яким суб’єктом ініціюються дисциплінарні провадження?
510. Яким суб’єктом застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді
зауваження?
511. По закінченню якого строку після накладення дисциплінарного
стягнення до державного службовця він вважається таким, що не мав
дисциплінарного стягнення?
512. У якому випадку розпорядник інформації НЕ має права відмовити в
задоволенні запиту?
513. Хто з перелічених суб’єктів не має права подавати запит на отримання
публічної інформації?
514. Який вид звернення громадян НЕ передбачений Законом України «Про
звернення громадян»?
515. Як врегулювати адміністративні відносини у разі, коли колізія виникає
між юридичним актом Кабінету Міністрів України та юридичним актом A.
Верховної Ради Автономної Республіки Крим?
516. Яка норма підлягає застосуванню у випадку виникнення колізії з приводу
врегулювання адміністративних відносин між актом Міністерства аграрної

політики та продовольства і Державної служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру?
517. При врегулюванні відносин забезпечення працевлаштування населення
з’ясувалося, що Міністерством соціальної політики України було затверджено
«Порядок подання форми звітності N 3-ПН "Інформація про попит на робочу
силу (вакансії)" в 2013 році. А пізніше, в 2016 році було видано наказ, яким
було змінено форму звітності, проте попередній не скасовано. Який акт
підлягає застосуванню?
518. Як потрібно вчинити, якщо юридична колізія виникла між юридичними
актами одного і того самого суб’єкта публічного адміністрування, проте
прийнятими у різний час?
519. Що із наведеного є адміністративним актом?
520. Які із зазначених органів належать до центральних органів виконавчої
влади із спеціальним статусом?
521. Які із наведених органів є центральними органами виконавчої влади?
522. Якими є посади міністрів?
523. Якими є посади голів обласних державних адміністрацій?
524. Якою є організаційна форма діяльності міністерства відповідно до
чинного законодавства?
525. Який правовий статус має державний секретар відповідного міністерства
України?
526. Який правовий статус статус Голова Львівської ОДА?
527. Який із суб’єктів очолює систему органів виконавчої влади, спрямовує і
координує діяльність міністрів та інших органів виконавчої влади?
528. Який із суб’єктів утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та
інші центральні органи виконавчої влади?
529. Який із суб’єктів призначає голів центральних органів виконавчої влади
(крім міністрів)?
530. Визначте порядок призначення на посаду голів місцевих державних
адміністрацій?
531. Який із органів уповноважений реєструвати нормативно-правові акти
органів виконавчої влади?

532. Хто НЕ входить до системи органів виконавчої влади?
533. Що із наведеного належить до органів самоорганізації населення?
534. Хто підписує акти Кабінету Міністрів України?
535. В якому нормативно-правовому акті міститься визначення поняття
«публічна служба»?
536. Як визначається в законодавстві адміністративна послуга?
537. До кого застосовується такий вид заходів впливу за вчинення
адміністративного правопорушення, як «зобов'язання публічно або в іншій
формі попросити вибачення у потерпілого»?
538. Що належить до заходів впливу, що застосовуються до неповнолітніх за
вчинення адміністративного правопорушення?
539. Який вид адміністративного стягнення НЕ МОЖЕ бути застосовано до
поліцейських?
540. Який колегіальний орган, здійснює дисциплінарні провадження щодо
державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»?
541. Який вид адміністративного стягнення НЕ МОЖЕ бути застосовано до
військовослужбовців?
542. Яким чином виноситься попередження як захід адміністративного
стягнення?
543. Що не є адміністративним стягненням?
544. Визначте обставину, що пом'якшує відповідальність за адміністративне
правопорушення?
545. Визначте обставину, що обтяжує відповідальність за адміністративне
правопорушення?
546. На який період може тривати адміністративне затримання особи, яка
вчинила адміністративне правопорушення?
547. Хто такий потерпілий у справі про адміністративне правопорушення?
548. Які елементи складу адміністративного правопорушення не входять до
обєктивної сторони адміністративного проступку?
549. До яких видів проваджень в публічному адмініструванні відносять
провадження з реалізації громадянами своїх прав і обов’язків?

550.
За яким критерієм суд НЕ має права перевіряти
рішення суб’єктів владних повноважень, прийняте із застосуванням
адміністративного розсуду?
551.
За яким критерієм суд НЕ має права перевіряти
рішення суб’єкта владних повноважень, прийняте із застосуванням
адміністративного розсуду?
552. Що НЕ належить до умов застосування адміністративного розсуду?
553. Про який вид адміністративного розсуду йдеться у випадку, коли норма
права визначає необхідність суб’єкта публічної адміністрації діяти чи
приймати рішення на власний розсуд під час оцінки конкретних юридичних
фактів?
554. Про який вид адміністративного розсуду йде мова у випадку, коли особа
звертається до суб’єкта публічного адміністрування про надання пільг,
призначення державної допомоги?
555. Який вид розсуду має місце у випадку здійснення вибору уповноваженим
суб’єктом щодо обрання розміру штрафу від мінімального до максимального,
залежно від характеру діяння?
556. Які ознаки НЕ є характерними для дискреційного повноваження
суб’єктів публічного адміністрування?
557. Про який вид адміністративного розсуду йде мова у випадку, коли норма
права передбачає не чітко визначені альтернативи, а законодавчі рамки
окреслені межами «від» і «до»?
558. Яку назву має визначений межами законодавства певний ступінь свободи
органу виконавчої влади у правовому вирішенні конкретної індивідуальної
управлінської справи, який надається з метою забезпечення найбільш
оптимального її вирішення?
559. До якого виду адміністративних повноважень належать повноваження
владного суб’єкта, що надають можливість вибору на власний розсуд одного з
декількох варіантів рішень, передбачених нормативно-правовим актом?
560. Хто зобов’язаний обґрунтувати
адміністративного розсуду?

рішення,

прийняте

на

основі

561. Як називаються повноваження суб’єкта публічної адміністрації, які
дають право діяти на власний розсуд в рамках правового припису?
562. Яке громадське об’єднання має право на ведення колективних
переговорів та укладання колективних договорів і угод?

563. Які громадські об’єднання створюються з метою здійснення
представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів
його членів?
564. Який орган приймає рішення про заборону діяльності політичної партії?
565. Хто із вказаних суб’єктів може бути членом політичних партій?
566. Яка назва громадського об’єднання, засновниками якого є юридичні
особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи
приватного права та фізичні особи?
567. Хто НЕ може бути засновником громадської організації?
568. Яким є членство в політичній партії?
569. До яких посад належать посади членів Кабінету Міністрів України?
570. Який основний принцип організації діяльності міністерств в Україні?
571. Хто затверджує структуру апарату міністерства?
572. Який елемент адміністративно-правового статусу реалізує абітурієнт під
час вступної кампанії до університету?
573. Який елемент адміністративно-правового статусу фізичної особи
проявиться у випадку вчинення адміністративного правопорушення
громадянином України за порушення правил дорожнього руху?
574. Який елемент адміністративно-правового статусу фізичної особи
проявится з досягненням особою 18 років для можливості створення
громадської організації?
575. Який характер матиме обмеження правосуб’єктності, застосоване до
особи за вчинення адміністративного правопорушення?
576. До якого виду обмежень адміністравтиного статусу відноситиметься
позбавлення спеціального права особи на полювання?
577. До якого виду обмежень адміністративного статусу відноситиметься
позбавлення права керування транспортним засобом?
578. Який орган може прийняти рішення про незаконність нормативного
акта?

579. До якого органу може звернутись громадянин Р у разі якщо вважає
нормативний акт публічної адміністрації, який застосовуватиметься до неї, є
незаконним?
580. Який зміст принципу самоврядності діяльності громадських об’єднань?
581. Який зміст принципу добровільності під час утворення та діяльності
громадських об’єднань?
582. Як вірно розуміється принцип самоврядності під час утворення та
діяльності громадських об’єднань?
583. Як називається процедура офіційного визнання об’єднання громадян
державою?
584. Які з нижче вказаних суб’єктів можуть бути засновниками політичної
партії?
585. Який строк встановлений для розміщення уповноваженим органом
відповіді на електронну петицію?
586. Яку кількість голосів необхідно набрати петиції адресованій Президенту
України для її розгляду?
587. Який порядок розгляду електронної петиції застосовуватиметься, якщо
вона не отримає необхідну кількість голосів на її підтримку у встановлений
588. Який строк встановлений для оскарження особою вже розглянутого
звернення до вищестоящого органу?
589. До якого органу особа може оскаржити остаточне рішення вищестоящого
органу, що розглядав звернення, і з яким особа не погоджується?
590. Яким суб’єктом може подаватись скарга в інтересах неповнолітньої
особи?
591. В чому полягає суть неорадянського підходу до розуміння ролі і
призначення адміністративного права?
592. Що з нижче наведеного НЕ характеризує публічну владу?
593. Що з нижче вказаного є характерним для суб’єкта владних повноважень?
594. Які з нижче вказаних суспільних відносин є проявом диспозитивності в
адміністративному праві?

595. Який спосоіб правового регулювання містить норма Закону України
«Про Кабінет Міністрів України» – «Членами Кабінету Міністрів України
можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та
володіють державною мовою»?
596. До якого спеціального адміністративно-правового статусу фізичних осіб
належатьучасники бойових дій?
597. Які обмеження адміністратвної правоздатності передбачені
іноземців та осіб без громадянства в Україні?

щодо

598. В чому полягає особливість адміністративної деліктоздатності іноземців
та осіб без громадянства в Україні?
599. На діяльність яких громадських об’єднань в України поширюється дія
Закону України «Про громадські об’єднання»?
600. На які суспільні відносини в сфері утворення, реєстрації, діяльності та
припинення громадських об’єднань в України НЕ поширюється дія Закону
601. Яким документом оформлюється утворення громадського об’єднання за
результатами проведення його установчих зборів?
602. Протягом якого строку громадське об’єднання має повідомити про
внесення змін до статуту громадського об’єднання?
603. Як приймається рішення про найменування громадського об’єднання?
604. Що НЕ МОЖЕ міститись у власній назві громадського об’єднання?
605. На підставі якого документу утворюються і здійснюють свою діяльність
відокремлені підрозділи громадського об’єднання?
606. Який орган може ініціювати заборону громадського об’єднання в
судовому порядку?
607. Яким чином встановлюються обмеження щодо членства в політичних
партіях?
608. За рішенням якого органу може бути заборонена діяльність політичної
партії?
609. Хто НЕ може бути членом політичної партії?
610. Хто з вказаних осіб може бути членом політичної партії?
611. До функцій якого органу НЕ належить здійснення державного контролю
за діяльністю політичних партій?

612. До якого виду адміністративних актів належить надання дозволу на
придбання вогнепальної зброї?
613. Що з нижче вказаного
адміністративної процедури?

належить

до

факультативної

стадії

614. Яку назву має адміністративне провадження, яке ініціюється суб’єктом
публічної адміністрації?
615. Яку назву має адміністративне провадження, яке ініціюється приватною
особою?
616. Яку назву має вимога до адміністративного акта, згідно якої суб’єкт
владних повноважень повинен діяти з урахуванням усіх обставин, що мають
значення для прийняття рішення?
617. Яку назву має вимога до адміністративного акта, згідно якої суб’єкт
владних повноважень має вирішувати адміністративні справи однаково і не
повинен допускати несправедливої дискримінації?
618. Яку назву мають особи, що залучаються до розгляду справи і не мають
особистої заінтересованості у результатах її вирішення?
619. Яким чином утворюються міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади?
620. Яким документом оформлюється рішення колегії міністерства?
621. Яким суб’єктом затверджується структура апарату Державного агентства
водних ресурсів України?
622. Ким визначається
Міністрів України?

посадовий

склад

новосформованого

Кабінету

623. Заяви та скарги яких осіб розглядаються першочергово керівниками
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій особисто?
624. Яким чином може бути поновлено пропущений з поважної причини
термін для подання скарги?
625. Які звернення громадян НЕ підлягають розгляду та вирішенню?
626. Яке із тверджень вірне щодо обмеження адміністративних прав
іноземців?
627. Якими адміністративними правами наділені іноземці?

628. Вкажіть, яким із адміністративних прав НЕ наділені іноземці та особи без
громадянства?
629. Який із центральних органів виконавчої влади має спеціальний статус?
630. В якому із документів розміщена інформація про строки надання
адміністративної послуги?
631. В якому із документів розміщена інформація про етапи опрацювання
звернення про надання адміністративної послуги?
632. В якому із документів розміщена інформація про відповідальну посадову
особу яка надає адміністративну послугу?
633. В якому із документів розміщена інформація про структурні підрозділи,
відповідальні за етапи надання адміністративної послуги?
634. В якому із документів розміщена інформація про строки виконання
етапів (дії, рішення), щодо надання адміністративної послуги?
635. В якому із документів розміщена інформація про перелік документів,
необхідних для отримання адміністративної послуги?
636. В якому із документів розміщена інформація про суб’єкта надання
адміністративної послуги?
637. В якому із документів розміщена інформація про платність або
безоплатність адміністративної послуги?
638. В якому із документів розміщена інформація про результат надання
адміністративної послуги?
639. В якому із документів розміщена інформація про можливі способи
отримання відповіді (результату) адміністративної послуги?
640. В якому із документів розміщена інформація про акти законодавства, що
регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги?
641. Який із суб’єктів
адміністративних послуг?

уповноважений

створювати

Центр

надання

642. На які суспільні відносини НЕ поширюється дія Закону України «Про
адміністративні послуги»?
643. На які суспільні відносини НЕ поширюється дія Закону України «Про
адміністративні послуги»?

644. На які суспільні відносини НЕ поширюється дія Закону України «Про
адміністративні послуги»?
645. На які суспільні відносини НЕ поширюється дія Закону України «Про
адміністративні послуги»?
646. На які суспільні відносини НЕ поширюється дія Закону України «Про
адміністративні послуги»?
647. На які суспільні відносини НЕ поширюється дія Закону України «Про
адміністративні послуги»?
648. Які з перерахованих суспільних відносин пов’язані з наданням
адміністративних послуг?
649. Який суб’єкт НЕ належить до суб’єктів публічної адміністрації?
650. Що входить до адміністративно-правового статусу суб’єкта публічної
адміністрації?
651. Який з наведених органів виконавчої влади є органом загальної
компетенції?
652. Який з наведених органів виконавчої влади є органом загальної
компетенції?
653. Які органи відносяться до місцевих органів виконавчої влади загальної
компетенції?
654. Який суб’єкт НЕ належить до суб’єктів публічної адміністрації?
655. Вкажіть, хто з перелічених суб’єктів може бути суб’єктом надання
адміністративних послуг?
656. Вкажіть, при якому органі публічної адміністрації утворюється центр
надання адміністративних послуг?
657. Вкажіть, хто з перелічених суб’єктів може бути суб’єктом видання
адміністративних актів?
658. Який орган здійснює виконавчу владу в Чернівецькій області?
659. Який орган уповноважений скасовувати повністю чи в окремій частині
накази міністерств?
660. На які виборні посади в органах місцевого самоврядування особи
обираються відповідною радою?

661. Які посади є виборними в органах місцевого самоврядування?
662. Який орган НЕ входить в систему органів місцевого самоврядування?
663. Який орган входить в систему органів місцевого самоврядування?
664. Вкажіть первинного суб’єкта місцевого самоврядування?
665. Хто НЕ входить в систему місцевого самоврядування?
666. З якого моменту розпочинаються повноваження у новообраного
Чернівецького міського голови?
667. Які акти видає міністерство у межах своїх повноважень?
668. До яких посад належать посади членів Кабінету Міністрів України?
669. Ким призначаються на посаду члени Кабінету Міністрів України, крім
Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України і Міністра закордонних
справ України?
670.
Ким призначаються на посаду Міністр оборони України і Міністр закордонних
справ України?
671. З якого моменту вступає на посаду член Кабінету Міністрів України?
672. Які органи складають систему центральних органів виконавчої влади?
673.
Ким утворюються, реорганізуються та ліквідуються міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади?
674. Хто затверджує структуру апарату міністерства?
675. Який орган може утворюватися для підготовки рекомендацій щодо
виконання завдань міністерства?
676.
Які акти видає міністерство у межах своїх повноважень?
677. Які центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання
окремих функцій з реалізації державної політики міністерств?
678.
Хто затверджує структуру апарату такого центрального органу виконавчої
влади, як служба, агентство чи інспекція?
679.
Який орган відноситься до центральних органів виконавчої влади зі
спеціальним статусом?

680. Що відбувається з першим заступником міністра та заступником міністра
у разі звільнення міністра?
681. Більшість функцій якого центрального органу виконавчої влади
складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним
особам?
682. Ким
затверджується
адміністративної послуги?

інформаційна

і

технологічна

картки

683. Яка форма подання заяви на отримання адміністративної послуги?
684. Які акти видає голова місцевої державної адміністрації в межах своїх
повноважень?
685.
Який орган утворюється для правового, організаційного, матеріальнотехнічного та іншого забезпечення діяльності місцевої державної
адміністрації?
686.
На який строк призначаються на посаду голови місцевих державних
адміністрацій?
687. Що не належить до повноважень місцевих державних адміністрацій?
688. Які звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку?
689. Яка із зазначених нижче особливостей належить до необхідних ознак
адміністративного договору?
690.
Яка із зазначених нижче особливостей належить до необхідних ознак
адміністративного договору?
691.

Який зміст координаційних адміністративних договорів?

692.

Який зміст мирових угод, як різновиду адміністративних договорів?

693.
На чому базуються загальні вимоги публічного права стосовно
законності адміністративних договорів?
694.
Для якої із вказаних нижче цілей орган публічної адміністрації може
укласти адміністративний договір?
695.
Для якої із вказаних нижче цілей орган публічної адміністрації може
укласти адміністративний договір?
696.
Для якої із вказаних нижче цілей орган публічної адміністрації може
укласти адміністративний договір?

697.

Яка риса характеризує адміністративний договір?

698.
Що передбачає собою така ознака адміністративної послуги, як
заявний характер її отримання?
699.
Який із зазначених видів діяльності НЕ належить до адміністративних
послуг?
700.
Який із зазначених видів діяльності належить до адміністративних
послуг?
701.
Який із зазначених видів діяльності НЕ належить до адміністративних
послуг?
702.
На основі якого із зазначених принципів будуються відносини між
публічною адміністрацією та фізичними і юридичними особами при наданні
адміністративних послуг?
703.
Який із зазначених суб’єктів права може надавати адміністративні
послуги?
704.
Який із зазначених суб’єктів права НЕ може надавати адміністративні
послуги?
705.
Які із зазначених документів обов’язково затверджуються суб’єктом
надання адміністративних послуг щодо кожної адміністративної послуги, яку
він надає?
706.
Куди зараховується плата (адміністративний збір) за надання
адміністративних послуг?
707.
Який із зазначених видів діяльності НЕ належить до завдань
адміністратора центру надання адміністративних послуг?
708.
Який із зазначених нижче суб’єктів публічної адміністрації надає
муніципальні адміністративні послуги?
709.

У чому полягає зміст втручальної адміністративної процедури?

710.
Яка із перелічених процедур відноситься до позитивних втручальних
адміністративних процедур?
711.
Який із зазначених суб’єктів права обов’язково має брати участь в
адміністративній процедурі?
712.
Як повинен вчинити представник адміністративного органу при
виникненні конфлікту інтересів у межах адміністративної процедури?

713.
До якої категорії учасників адміністративної процедури належить
приватна особа, щодо якої приймається акт за ініціативою адміністративного
органу?
714.
До якої категорії учасників адміністративних процкдур належить
приватна особа, яка вступає в адміністративну процедуру за власною
ініціативою або залучається адміністративним органом, оскільки рішення по
справі може вплинути на її права та законні інтереси?
715.
До якої категорії учасників адміністративної процедури належить
приватна особа, яка звертається до адміністративного органу задля задоволення
своїх суб’єктивних адміністративних прав, в тому числі задля отримання
адміністративної послуги?
716.
Хто із перелічених суб’єктів права може бути законним
представником приватної особи у рамках адміністративної процедури?
717.
Хто із перелічених суб’єктів права належить до осіб, які сприяють
розгляду справ у межах адміністративної процедури?
718.
Хто із перелічених суб’єктів права НЕ належить до осіб, які сприяють
розгляду справ у межах адміністративної процедури?
719.
Як повинен вчинити адміністративний орган у межах
адміністративної процедури у випадку подання до нього заяви, яку він не
уповноважений вирішувати?
720.
Який із перелічених обов’язків НЕ належить адміністративному
органу в межах адміністративної процедури?
721.
На кого покладається
адміністративній процедурі?

обов’язок

доказування

у

втручальній

722.
Вкажіть який із перелічених судів входить до системи судів, які
уповноважені розглядати справи як адміністративний суд?
723.
Який нормативно-правовий акт визначає юрисдикцію та
повноваження адміністративних судів, встановлює порядок здійснення
судочинства в адміністративних судах?
724.

Який із зазначених судів є місцевим адміністративним судом?

725.

Який із зазначених судів є місцевим адміністративним судом?

726.

Що передбачає суб’єктна ознака адміністративного договору?

727.
На який із зазначених типів спорів НЕ поширюється юрисдикція
адміністративних судів?

728.
На який із зазначених типів спорів НЕ поширюється юрисдикція
адміністративних судів?
729.

Яка ознака із перелічених характеризує адміністративне оскарження?

730.

Що є предметом адміністративної скарги?

731.
Яку спільну
відповідальність?
732.

рису

мають

адміністративна

та

кримінальна

Що є об’єктом адміністративного проступку?

733.
Що є мотивом фізичної особи у межах суб’єктивної сторони
адміністративного проступку?
734.
Яка обставина виключає протиправність і суспільну шкідливість
адміністративного правопорушення?
735. Назвіть, від якої із вказаних характеристик залежить обсяг та зміст
адміністративної дієздатності фізичної особи?
736. Який спосіб припинення адміністративних повноважень має місце при
визнанні Державної фіскальної служби правонаступником Міністерства
доходів і зборів?
737. Що із зазначеного НЕ є підставою припинення адміністративних
повноважень суб’єкта публічної адміністрації?
738. Що НЕ є підставою виникнення адміністративних повноважень?
739. Яким видом повноважень адміністративного розсуду
поліцейський інспектор, коли затримує правопорушника?

наділений

740. Про який вид адміністративного розсуду йде мова у випадку, коли особа
звертається до органу публічної адміністрації за наданням адміністративної
послуги?
741. Який вид адміністративного розсуду має місце у випадку, коли особа
звертається до органу публічної адміністрації за наданням субсидії?
742. Якій стадії відповідає рівень розвитку електронного урядування, при
якому надання адміністративних послуг залишається у компетенції уряду, а
основна орієнтація спрямована на внутрішню діяльність органу?
743. Який вид стягнення може застосовуватись судом до порушника у разі
ухилення ним від відбування громадських робіт?

744. Яка постанова виноситься при оголошенні усного зауваження?
745. На якій із нижчеперелічених стадій провадження у справах про
адміністративні правопорушення відбувається встановлення фактичних
обставин справи?
746. Як повинно вчинити керівництво органу влади у випадку виникнення
обставин підпорядкування близьких осіб, якщо переведення однієї з таких осіб
на іншу посаду є неможливим?
747. Посадовець повідомив своє керівництво про призначення на більш
високу посаду своєї близької особи, внаслідок чого, він тепер перебуває в її
безпосередньому підпорядкуванні. Як в такій ситуації повинно поступити
керівництво?
748. Які дії заборонено вчиняти посадовим особам публічного права
відповідно до антикорупційного обмеження щодо суміщення та сумісництва з
іншими видами діяльності?
749. На яку групу осіб поширюються антикорупційні обмеження щодо
суміщення та сумісництва з іншими видами діяльності?
750. На кого поширюється обмеження щодо спільної роботи близьких осіб?
751. Яка з зазначених осіб належить до категорії «близькі особи» згідно
антикорупційного законодавства? В
752. Як повинно поступити керівництво органу влади, якщо обставини
безпосереднього підпорядкування близьких осіб не були усунуті в 15 денний
термін?
753. Який із зазначених дарунків є порушенням обмеження на одержання
дарунків та пожертв особами, уповноваженими на виконання функцій держави
чи місцевого самоврядування?
754. Яким органом здійснюється обов’язкова антикорупційна експертиза
нормативних актів?
755. Який суб’єкт уповноважений розглядати справи про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією?
756. У якій сфері відносин повинна проводитись обов’язкова антикорупційна
експертиза нормативно-правових актів, що здійснюється Міністерством
юстиції України?
757. Як відбувається врегулювання конфлікту інтересів особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка входить до
складу колегіального органу?

758. Яке обмеження до особи допускається у зв’язку із застосуванням до неї
адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт?
759. Який негативний правовий
адміністративному арешту?

наслідок

настає

до

осіб,

підданих

760. Щодо громадянина Н. було складено протокол про керування
транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Громадянин не
погоджувався з результатами огляду, а під час самого огляду були відсутні свідки.
Як повинен діяти громадянин Н. у даній ситуації?
761. Адміністративна комісія, створена при виконавчому комітеті
Чернівецької міської ради, винесла постанову про накладення штрафу щодо
громадянина С. за ч.1 ст.154 (Порушення правил тримання собак і котів). До
якого органу громадянин С. може оскаржити дану постанову?
762. Яке рішення може прийняти орган чи посадова особа за результатами
розгляду скарги на постанову в справі про адміністративне правопорушення?
763. Ким виконується
транспортним засобом?

постанова

про

позбавлення

права

керування

764. Який вид стягнення може застосовуватись судом до порушника у разі
ухилення ним від відбування громадських робіт?
765. Яка діяльність особи, що займає посаду спеціаліста управління економіки
і фінансів обласної державної адміністрації буде вважатися порушенням нею
принципу політичної неупередженості?
766. Яка із зазначених посад належить до вищого корпусу державної служби?
767. Який орган забезпечує формування та здійснює державну політику у
сфері державної служби?
768. До державного реєстратора були подані документи про створення
всеукраїнського об’єднання громадян. При перевірці документів реєстратор
виявив, що подібна назва вже існує у об’єднання, яке діє на території
Волинської та Львівської областей. Як повинен поступити легалізуючий орган
у подібному випадку?
769. Яка ознака характеризує належність суб’єкта владних повноважень до
центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом?
770. Службовець місцевого управління юстиції був обраний народним
депутатом України. Яку підставу припинення відносин державної служби слід
вказати у наказі про його звільнення?

771. Яким з зазначених адміністративних прав володіють іноземці?
772. Яке формулювання в нормативних актах НЕ є характерним для
адміністративного розсуду?
773. Яку назву має повноваження, надане осуб’єктам владних повноважень
обирати між двома чи більше альтернативами, коли кожна із альтернатив
законна?
774. Який статус має Голова державної фіскальної служби України?
775. До яких актів в ієрархічній системі джерел адміністративного права
належать накази, розпорядження, що видаються керівниками державних
підприємств та установ?
776. Яка із зазначених умов дозволяє вважати адміністративний договір
оспорюваним?
777. Яка ознака характеризує договір як адміністративний?
778. Який метод правового регулювання адміністративного права
характеризується
юридично-владними
приписами
суб’єкта
владних
повноважень?
779. Які є види провадження в справах про адміністративні правопорушення?
780. З якого моменту набуває чинності постанова про притягнення до
адміністративної відповідальності?
781. Яким з перелічених категорій осіб можуть призначатися громадські
роботи?
782. До якого виду джерел адміністративного права можна віднести Закон
України «Про Національну поліцію»?
783. Який принцип належного урядування характеризує обов’язкову
можливість приватних осіб взяти участь у процедурі прийняття
адміністративного акта, що прямо або опосередковано зачіпатиме їх права?
784. Зміст якого принципу належного урядування складає обов’язковість
формулювання адміністративних актів простою, зрозумілою мовою?
785. Який з наведених нормативних актів публічної адміністрації відноситься
до внутрішніх?
786. Міська рада уклала договір концесії щодо незавершеного будівництва
дитячого садочка на території міста. До якого виду за предметом договору
можна його віднести?

787. Що є результатом здійснення адміністративної процедури?
788. До якої категорії приватних осіб в адміністративні процедурі належить
підприємець, який звернувся до міської ради із вимогою скасування рішення
архітектурно-будівельної комісії міської ради про демонтаж кіоску?
789. Президент України вніс до Верховної ради України подання щодо
призначення Іванова Головою Служби безпеки України. До якої групи
належить дане повноваження Президента України?
790. Президент України звернувся до Конституційного Суду України з
поданням щодо визнання рішення голови Одеської обласної державної
адміністрації, як такого, що суперечить Конституції та законам України. До
якої групи належить дане повноваження Президента України?
791. В чому полягають правоохоронні
Чернівецької міської ради?

адміністративні

повноваження

792. Якими адміністративними повноваженнями наділена адміністративна
комісія Чернівецької міської ради?
793. Постановою Кабінету Міністрів України було створено Українську
військово-медичну академію. До якого виду суб’єктів публічної адміністрації
буде належати останній?
794. Яка юридична особа публічного права належить до національних комісій
регулювання природних монополій?
795. Який із перерахованих документів належить до адміністративних актів?
796. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю міської ради
видала дозвіл на початок підготовчих та будівельних робіт, не вказавши
відомостей про те, який орган його видав. Яким буде такий акт?
797. До якого виду передумов укладення адміністративного договору
належить наявність у органа влади повноваження на укладення певного виду
адміністративних договорів?
798. До якого виду юридичних передумов укладення адміністративних
договорів можна віднести положення закону, які встановлюють порядок
проведення тендерів?
799. Який суб’єкт наділений правом оскаржувати постанову в справі про
адміністративні правопорушення?
800. Які особи належать до особливої групи учасників провадження в справах
про адміністративні правопорушення?

801.
Неповнолітній Іванов, якому виповнилось 13 років, вживав
алкогольні напої у групі повнолітніх хлопців і був затриманий в громадському
місці у нетверезому стані за те, що порушував правила поведінки у
громадських місцях, висловлюючись нецензурною лайкою та порушуючи
честь та гідність перехожих. Які будуть юридичні наслідки для
неповнолітнього Іванова?
802.
На заміщення вакантної посади державного службовця категорії
«В» було оголошено конкурс. Але поза конкурсом на цю посаду претендували:
Іванов, який перебуває у кадровому резерві; Петров, для якого ця посада була
підвищенням по службі; Макаренко, який має докторський ступінь з
державного управління. Чи передбачено законодавством заміщення вакантних
посад державної служби без оголошення конкурсу та хто із зазначених
громадян може отримати цю посаду?
803.
Особа Антоніо Герміні, який є громадянином Італії, перебуваючи
на законних підставах на території України вчинив адміністративне
правопорушення. В чому буде полягати особливість притягнення його до
відповідальності?
804.
Громадянин Іванов отримав поштою постанову про накладення на
нього адміністративного штрафу за перевищення встановленої швидкості руху
в межах населеного пункту. До постанови додавалася фотографія, на якій був
зображений автомобіль громадянина Іванова, що рухається в межах міста зі
швидкістю 90 км / год. У постанові було відзначено, що дане адміністративне
правопорушення було скоєно 1 вересня 2020 року, однак дата винесення самої
постанови була вказана 1 жовтня 2020 року. Громадянин Іванов вирішив
оскаржити дану постанову в суді, так як вважав, що був порушений термін
давності притягнення до адміністративної відповідальності. Як буде вирішена
ця справа?
805. Рішенням архітектурно-будівельної комісії міста підприємця Н. було
повідомлено про необхідність демонтування літнього майданчику біля його
ресторану. До якого виду адміністративних процедур належать такі дії?
806.
05.05.2019 року о 04.00 ночі працівниками патрульної поліції був
зупинений за порушення правил дорожнього руху автомобіль "Ауді", яким
керував Петров А.А.. При огляді автомобіля у багажнику було декілька
скляних місткостей з рідиною невизначеного походження, а також апарат для
виготовлення спиртних напоїв. 3і слів громадянина Петрова ці речі він придбав
у невідомої особи на одному із ринків у м. Чернівці. Яка юридична оцінка
діяння буде вірною?
807.
До іноземця за порушення українського законодавства
застосовується такий метод адміністративного примусу, як видворення за межі
України. Іноземець проти такого рішення, і обґрунтовує це тим, що в нього є на

території України зареєстрована юридична особа, і він не може поїхати та
залишити свій бізнес. Яка правова оцінка діяння є вірною?
808.
Громадянин Петров хоче оскаржити в судовому порядку рішення
Головного управління ДФС в Чернівецькій області, яке на його думку є
незаконним. До якого суду слід йому звернутися?
809.
Громадянин Іванов вчинив адміністративне правопорушення у
вигляді перевищення швидкості у населеному пункті, за яке передбачена
відповідальність у вигляді штрафу. Яким нормативно-правовим актом
регулюються дані відносини?
810.
Водій міської маршрутки склав протокол про вчинення
адміністративного правопорушення за безквитковий проїзд. Яка правова оцінка
ситуації є вірною?
811.
Громадянин Іванов, якому виповнилось 25 років, проживаючи в
місті Чернівці, виявив бажання придбати та зберігати з метою самозахисту
вогнепальну гладкоствольну зброю. Який орган видає дозвіл на носіння та
зберігання вогнепальної зброї?
812.
Між органом місцевого самоврядування та адвокатом було
укладено адміністративний договір. За цим договором адвокат бере на себе
зобов’язання надавати від імені органу місцевого самоврядування приватним
особам безоплатну правову допомогу. Пізніше з’ясувалось, що не була
дотримана письмова форма договору. До якого виду адміністративних
договорів належить даний договір?
813.
Між органом місцевого самоврядування та адвокатом було
укладено адміністративний договір. За цим договором адвокат бере на себе
зобов’язання надавати від імені органу місцевого самоврядування приватним
особам безоплатну правову допомогу. Пізніше з’ясувалось, що не була
дотримана письмова форма договору. Яким визнається договір, письмова
форма якого була недотримана?
814.
У Львівській обласній державній адміністрації проводилася
атестація державних службовців. На засіданні атестаційної комісії, яка
складалася з голови, секретаря та двох членів комісії, було прийнято рішення
про невідповідність службовців Петрова та Іванова обійманим посадам. За
наказом голови адміністрації, Петрова та Іванова звільнено з посад як таких,
що «не пройшли атестацію». Хто уповноважений ухвалювати рішення про
звільнення з посад за такою підставою?
815.
У Львівській обласній державній адміністрації проводилася
атестація державних службовців. На засіданні атестаційної комісії, було
прийнято рішення про невідповідність службовців Петрова та Іванова
обійманим посадам. За наказом голови адміністрації, Петрова та Іванова

звільнено з посад як таких, що «не пройшли атестацію». Протягом якого
терміну службовці можуть оскаржити рішення комісії?
816. В Чернівецькій обласній державній адміністрації проводилася атестація
державних службовців. На засіданні атестаційної комісії, яка складалася з
голови, секретаря та двох членів комісії, було прийнято рішення про
невідповідність службовців Петрова та Іванова обійманим посадам.
Службовців Петрова та Іванова не було допущено до участі в засіданні комісії.
За наказом голови адміністрації Петрова та Іванова звільнено з посад як таких,
що «не пройшли атестацію». Який принцип державної служби було порушено?
817.
Громадянин Петров був призначений спеціалістом юридичного
відділу місцевої державної адміністрації, але ранг державного службовця
отримав лише через три роки після вступу на посаду. Який порядок
призначення рангу повине був застосовуватися до Пертрова.?
818.
Громадянин Петров був призначений спеціалістом юридичного
відділу районної державної адміністрації, отримав 9 ранг державного
службовця. Він старанно працював на цій посаді, після чого йому присвоїли 8
ранг державного службовця. Яку максимальну кількість років повинен був
пропрацювати Петров на посаді для отримання чергового рангу?
819.
Громадянин Іванов був призначений спеціалістом юридичного
відділу районної державної адміністрації, отримав 9 ранг державного
службовця. За якої умови йому може бути присвоєно ранг достроково?
820.
Громадянин Петров вперше був призначений на посаду державної
служби категорії “В”. Який ранг йому може бути призначений?
821.
Громадянин Іванов був призначений спеціалістом юридичного
відділу місцевої державної адміністрації, отримав 9 ранг державного
службовця. Коли черговий ранг йому може бути призначено достроуово?
822.
Громадянин Іванов був призначений спеціалістом юридичного
відділу місцевої державної адміністрації, отримав 9 ранг державного
службовця. Він три роки старанно працював на цій посаді, після чого йому
присвоїли 8 ранг державного службовця. Через два роки після цього він
звільнився, а через рік знову поновився на тій самій посаді. Який ранг він
отримає після поновлення на роботі?
823.
Громадянин Іванов був призначений спеціалістом юридичного
відділу районної державної адміністрації, отримав 9 ранг державного
службовця. Він три роки старанно працював на цій посаді, після чого йому
присвоїли 8 ранг державного службовця. Через два роки після цього він
звільнився. У зв'язку із особистим конфліктом керівник юридичного відділу
адміністрації позбавив Іванова рангу після звільнення. Яка юридична оцінка
ситуації є вірною?

824.
Державні службовці категорії «А» Петров та категорії «Б» Іванов
були присутні на мітингу політичної партії, членами якої вони являлись, і
виступили із агітаційною промовою. Чи було в даному випадку порушено
умови політичної неупередженості державних службовців?
825.
Петрова А.Д. являється державним службовцем категорії «В». За
рішенням керівника державної служби громадянку Петрову було переведено на
рівнозначну вакантну посаду у тому самому органі, але в іншому населеному
пункті. Петрова оскаржила таке рішення, оскільки давала згоду на переведення
на вакантну посаду такого ж рівня, але залишаючись в своєму населеному
пункті, і посилалась на те, що вона вагітна. Керівник державної служби
відхилив такі зауваження, посилаючись на те, що це не є достатньою
підставою. Яка правова оцінка такої ситуації є вірною?
826.
Петров В.Д. є державним службовцем, якого було призначено на
посаду без проведення конкурсу. За рішенням керівника державної служби
Петрова було переведено на вищу вакантну посаду у тому самому органі. Яка
правова оцінка ситуації є вірною?
827.
Державні службовці категорії «А» Петров та категорії «Б» Іванов
були присутні на мітингу політичної партії, в якій вони були членами. На
даному мітингу вони виступили із промовою, на якій засуджували дії
державного органу, в якому працюють. Який принцип державної служби було
порушено?
828.
Громадянина Петрова А.А., який є державним службовцем
категорії «А», було притягнуто до адміністративної відповідальності за
корупційне правопорушення, внаслідок чого він був звільнений з посади
державної служби. За якою підставою відбулося припинення державної
служби?
829.
Громадянина Петрова А.А., який є державним службовцем
категорії «А», було притягнуто до адміністративної відповідальності за
корупційне правопорушення. Які юридичні наслідки може мати таке рішення
суду?
830.
Державний службовець Іванов А.А. був призначений на вакантну
посаду провідного спеціаліста юридичного управління обласної державної
адміністрації. На службу він з'явився 01.03.19 року. Після цього наступного
разу Іванов А.А. з'явився на службу 10.09.19 року, посилаючись на те, що він
не мав можливості прийти раніше по причині тяжких сімейних обставин.
Керівник прийняв рішення про звільнення Іванова з посади. Яка правова оцінка
даної ситуації є вірною?
831.
Державний службовець Іванов А.А. був призначений на вакантну
посаду провідного спеціаліста юридичного управління обласної державної
адміністрації. Через пів року його було обрано депутатом місцевої ради. За
якою підставою буде припинена державна служба Іванова?

832. Під час розгляду судом справи про порушення виборчого законодавства
під час проведення виборів до Верховної Ради України за скаргою громадянина
Р. прийнято рішення про відмову в розгляді скарги. Того ж дня при розгляді
аналогічної справи тим же судом прийнято скаргу громадянина П. до розгляду
та задоволено її. Який принцип адміністративного права порушено?
833. Громадянка Р. (інвалід 1 групи) звернулась зі скаргою до Кабінету
Міністрів України щодо бездіяльності голови Н-ської районної державної
адміністрації. У ній вона вказувала на те, що отримала відповідь із
роз’ясненнями того, що громадянам з інвалідністю відповідь на звернення не
надається. Який принцип адміністративного права порушено?
834. Чернівецька міська рада в процесі підготовки нормативного акта для
врегулювання
містобудівної
діяльності
використала
Рекомендації
Парламентської Асамблеї Ради Європи. Яка правова оцінка даної ситуації є
вірною?
835. Громадською організацією у статуті закріплено мету діяльності що
виражається у отриманні членами організації грошового прибутку для
забезпечення культурних потреб. Яке рішення повинен прийняти суб’єкт
реєстрації?
836. Член громадської організації по спливу одного року з початку її роботи
прийняв рішення припинити своє членство у зв’язку зі зміною своїх релігійних
переконань. Він написав заяву до реєструючого органу, який в подальшому,
відмовив у припиненні такого членства. Що буде юридичною підставою для
припинення такого членства?
837. Міністерство внутрішніх справ видало наказ з порушенням Закону
України «Про національну безпеку України». Які дії має право вчинити
Кабінет Міністрів України?
838. У виданому акті Міністерства охорони здоров’я України порушено
можливість доступу громадян до безкоштовної медичної допомоги. Про це
стало відому Прем’єр-міністру України на проведеному брифінгу з питань
охорони здоров’я. Які дії має право вчинити Кабінет міністрів України?
839. Міністерством розвитку громад та територій України видано
розпорядження щодо розподілу бюджетних коштів, які мали спрямовуватись
на проведення реформи децентралізації. Вказане розпорядження прийнято з
порушенням вимог щодо видання актів Кабінету Міністрів України. Який
суб’єкт має право скасувати вказане розпорядження?
840. Посадова особа реєстраційної служби зареєструвала фізичну особупідприємця. В подальшому, реалізуючи свої повноваження у сфері
реєстраційної діяльності, нею підготовлено відомості про здійснення такої

реєстрації до Територіального управління Пенсійного фонду. Який вид
адміністративних повноважень в даному випадку реалізується такою особою?
841. Районною державною адміністрацією розроблено план дій для
зменшення рівня безробіття. Вказаний план передбачав погодження з
Кабінетом міністрів України заходів у сфері забезпечення загальнодержавної
програми по зменшенню рівня безробіття. Яким видом повноважень в даній
ситуації користувалась районна державна адміністрація?
842. На сесії Чернівецької міської ради розглядалось питання з приводу
передачі земельних ділянок з комунальної до приватної власності. Депутати
вказані заяви громадян з даного приводу підтримали. Яка форма нормативного
акту публічної адміністрації передбачена для їх юридичного оформлення?
843. Громадянин Р. звільнившись з органів внутрішніх справ уклав контракт
на проходження служби в Збройних силах України. Який вид публічної служби
проходить громадянин Р. в Збройних Силах України?
844. Громадянина П. зараховано до кадрового резерву Генеральної
прокуратури України після проходження ним конкурсного відбору на
заміщення посади начальника відділу. Відносини якого виду публічної служби
мали місце в даному випадку?
845. Громадянин А. звернувся до департаменту соціального захисту Н-ської
обласної державної адміністрації із заявою про призначення житлової субсидії.
Після розгляду та перевірки поданих документів, департаментом було
прийнято рішення про призначення житлової субсидії. До якого з перелічених
видів належить дане адміністративне повноваження департаменту?
846. Керівником юридичного відділу Чернівецької міської ради під час
розгляду звернення громадянина Р. встановлено порушення порядку передачі
звернення особи з одного структурного підрозділу до іншого. Який внутрішній
нормативний акт порушено?
847. Міністерством охорони здоров’я України прийнято наказ щодо порядку
вакцинування громадян України. В подальшому, він пройшов державну
реєстрацію в Міністерстві юстиції України. Громадянин Р. має намір
оскаржити в судовому порядку таку реєстрацію оскільки, як він вважає, такий
наказ подано на реєстрацію на 45 день після його прийняття. Яке
обгрунтування задоволення скарги повинно бути вказано в рішенні суду?
848. Перед прийняттям Відповіді на скаргу, керівник структурного підрозділу
Чернівецької обласної адміністрації здійснив перевірку дотримання вимог до
форми заяви та правильність визначення компетентного органу суб’єктом
звернення. Яка стадія процедури прийняття адміністративного акту в даному
випадку реалізована?

849. Громадянин Р. має намір оскаржити прийнятий адміністративний акт у
сфері правил дорожнього руху. На своє письмове звернення до органу, який
прийняв адміністративний акт, Р. отримав відповідь про те, що процедура
оскарження адміністративного акту встановлена лише для осіб, які є соціально
незахищеними. Яка правова оцінка ситуації є вірною?
850. Громадянин П. подав до відповідного дозвільного органу пакет
документів для отримання дозволу на полювання. Вказаний дозвіл видано з
додержанням вимог «Порядку видачі дозволів на спеціальне використання
природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного
фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного
значення». Який вид документа видано Громадянину П.?
851. Чернівецька міська рада уклала договір з фізичною особою-підприємцем
(договір поставки продукції). Відповідно до умов договору, підприємець
зобов’язується поставити комп’ютерну техніку в кожен шкільний заклад.
Підприємець вказані зобов’язання не виконав. Яким чином оскаржуватиметься
такий договір?
852. Громадянин П. звернувся до міської ради з проханням надати дозвіл на
пасажирські перевезення. В наданні дозволу йому було відмовлено. До якого
органу можна оскаржити відмову в даному випадку?
853. Громадянин П. отримав дозвіл на зберігання і носіння мисливської,
холодної зброї, на які поширюється дозвільна система для фізичних осіб. Який
платіж зобов’язаний сплатити П.?
854. Громадянин П. має намір розпочати здійснення підприємницької
діяльності щодо будівництва спеціального місця для електронної зарядки
електромобілів. До якого органу необхідно звернутись П. для початку такої
діяльності?
855. Громадянин К. прийшов до Центру надання адміністративних послуг для
отримання біометричного паспорта для свого сина. До якої посадової особи
звертається суб’єкт звернення К за отриманням адміністративної послуги?
856. Громадянин П. звернувся до міської ради із тим, щоб в його житловому
мікрорайоні побудували нову ігрову площадку для дітей. До якої категорії
приватних осіб в адміністративній процедурі належить така особа?
857. Окружним адміністративним судом відмовлено в задоволенні усного
клопотання громадянина П. щодо опублікування інформації про призначення
справи до розгляду на офіційному веб-сайті даного суду. Який принцип
адміністративного судочинства в даному випадку порушується?
858. Під час розгляду адміністративного позову, одним з учасників яких є Нська об’єднана державна податкова інспекція, суддя суду щоразу надавав
більше часу для висловлення своїх думок та доказів під час розгляду справи

порівняно з громадянином Р., який оскаржував рішення. Який принцип
адміністративного процесу в даному випадку порушено?
859. Під час розгляду адміністративної скарги щодо скасування
адміністративного договору між Н-ською та М-ською об’єднаною
територіальними громадами, Р-ським окружним судом не було витребувано
оригіналу адміністративного договору. Суд прийняв рішення про закриття
провадження. Який принцип адміністративного процесу в даному випадку
порушено?
860. Яке рішення зобов’язаний прийняти суд в ситуації, якщо на момент
розгляду справи відсутній закон, який регулює відповідні відносини, які стали
предметом адміністративного спору?
861. Порушення якого принципу громадянину П. необхідно вказати в тексті
апеляції на рішення Р-ського місцевого суду, який під час розгляду
адміністративної скарги не викликав свідків, які бачили факт настання
дорожньо-транспортної пригоди?
862. До якого органу має право звернутись громадянин П. в ситуації коли він
отримав письмову відповідь від управління соціального захисту з приводу
неправомірних дій працівників і не задоволений результатом його розгляду та
бажає його оскаржити?
863. До якого органу має право звернутись громадянин Р. у ситуації, коли
йому відмовлено в задоволенні звернення щодо неправомірних дій Н-ської
міської ради, які своєю бездіяльністю спричинили матеріальну шкоду?
864. Який вид контролю здійснює Верховна Рада України, коли заслуховує
щорічного послання Президента України?
865. Який вид адміністративних повноважень реалізує посадова особа Центру
надання адміністративних послуг, коли вносить відомості за заявою особи про
надання адміністративної послуги?
866. Який вид адміністративних повноважень реалізує посадова особа
Кабінету Міністрів України, коли проводить конкурс на заміщення вакантної
посади у центральному органі виконавчої влади?
867. На офіційному порталі Президента України зареєстровано електронну
петицію щодо ремонту аварійного мосту між двома населеними пунктами.
Вказана петиція зібрала 15100 голосів. Який порядок розгляду такої петиції?
868. Земельна ділянка громадянина П. межує з територією, де відбувається
зведення багатоповерхового будинку. Який статус матиме П. у випадку, якщо
міська рада розглядатиме питання щодо розширення території такого
будівництва?

869. Громадянин Р. Подав скаргу до міської ради на порушення законодавства
з боку міських перевізників. Ознайомившись зі скаргою, посадова особа
міської ради вирішила, що для розгляду даного питання необхідно
ознайомитись із додатковою інформацію та здійснити перевірку певних фактів.
У який термін посадовій особі міської ради необхідно зібрати інформацію, яка
потребує додаткового вивчення?
870. В Херсонській обласній державній адміністрації звільнився завідувач
сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Кого згідно з Законом
України «Про запобігання корупції» повинен повідомити керівник юридичної
особи у даному випадку?
871. Заступник голови місцевої державної адміністрації Доронін,
використовуючи своє службове положення, всіляко сприяв громадянці Глушко,
директору ТОВ «Оберіг», в здійсненні нею підприємницької діяльності
(Глушко була сестрою жінки Дороніна). Який вид правопорушення має місце в
такій ситуації?
872. Романюк І.І., претендент на посаду голови Тлумацької РДА ІваноФранківської обл.., не надав згоди на проведення спеціальної перевірки щодо
нього. Які будуть наслідки ненадання претендентом на посаду такої згоди?
873. Неповнолітній громадянин Н. у громадському місці розмовляв із
приятелями
допускаючи
нецензурні
вирази,
давав
непривабливі
характеристики знайомим, чим привертав до себе увагу сторонніх. Працівник
поліції зробив гр. Н. зауваження, але той не взяв це до уваги і нецензурно
висловився на його адресу. Вважаючи поведінку гр. Н. протиправною,
працівник поліції доставив його у райвідділ поліції, де склав протокол про
адміністративне правопорушення. Вкажіть який захід примусу буде
застосовано до неповнолітнього громадянина Д?
874. Громадянин Петренко звернувся у місцевий відділ поліції з приводу
реєстрації придбаного ним автомобіля. Під час реєстрації на Петренка було
складено протокол за вчинення ним адміністративного правопорушення,
пов’язаного із несвоєчасною реєстрацією транспортного засобу, та піддано
штрафу. Який вид адміністративних повноважень реалізує посадова особа
органу внутрішніх справ, коли він складає протокол за вчинення
адміністративного правопорушення?
875. Водій, рухаючись заднім ходом на автомобілі, не переконався, що це
буде безпечно, здійснив наїзд на припаркований мотоцикл, що призвело до
механічних пошкоджень транспортних засобів. Визначте форму вини такого
адміністративного правопорушення?
876. Приватне підприємство, зареєстроване в м. Вінниці, звернулося до суду з
позовом до Головного Управління Державної служби геології та надр України

Житомирської області про визнання протиправним та скасування наказу щодо
встановлення терміну для усунення порушення. Визначте суд, який
уповноважений розглядати дану адміністративну справу.
877. Апеляційний адміністративний суд розглянув скаргу позивача Г. у справі
про визнання протиправною постанови про накладення на Г. адміністративного
стягнення та її скасування. У задоволенні апеляційної скарги було повністю
відмовлено. Судове рішення, постановлене за результатами розгляду
апеляційної скарги, відповідало вимогам, встановленим процесуальним
законом. Г. вирішив звернутися із касаційною скаргою на рішення суду
апеляційної інстанції. Скаргу було подано безпосередньо до касаційного суду.
Суд відмовив у відкритті касаційного провадження. Г. вдруге звернувся до
касаційного суду із тією ж самою скаргою. Яке рішення має ухвалити
касаційний суд?
878. У провадженні Закарпатського окружного адміністративного суду
перебуває адміністративна справа за позовом громадянина О. до Берегівської
районної державної адміністрації Закарпатської обласної державної
адміністрації про скасування розпорядження, поновлення на посаді та
стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. У нарадчій кімнаті
під час постановлення судового рішення за наслідками розгляду справи
виникла необхідність витребування від відповідача інформації щодо отриманої
позивачем заробітної плати. Яке рішення повинен ухвалити суд?
879. Розпорядженням Кабінету Міністрів України було призначено
академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам вищих
навчальних закладів та аспірантам. До якої із груп адміністративно-правових
відносин належить вище вказана діяльність?
880. Громадянин В. притягується до адміністративної відповідальності за ст.
124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило
пошкодження транспортних засобів чи іншого майна). Судом встановлено, що
громадянин В. допустив з’їзд на праве узбіччя, що призвело до пошкодження
транспортного засобу та дорожнього знаку, щоб уникнути наїзду на дитину,
яка вибігла на дорогу перед його автомобілем. Які дії повинен вчинити суд?
881. Місцевий загальний суд розглянув за правилами Кодексу
адміністративного судочинства позовну заяву Р. про визнання протиправним і
скасування постанови про накладення на Р. адміністративного стягнення. Суд
відмовив у задоволенні позовних вимог. Р. вирішив оскаржити судове рішення.
До якого із зазначених судів Р. має звернутися зі скаргою?
882. Які встановлено правові наслідки отримання державним службовцем
двох підряд негативних оцінок за результатами оцінювання службової
діяльності?
883. Що із зазначеного є адміністративною послугою?

A.
B.
C.
D.
884.

Проведення вакцинації
Призначення допомоги при народженні дитини
Надання приміщення для ночівлі безпритульних осіб
Присвоєння почесного звання «Заслужений юрист України»
ANSWER: B

885. В якому випадку
адміністративного права?

рішення

сесії

міської

ради

є

джерелом

886. Громадянина К., який є членом політичної партії «Правова держава»,
було призначено керівником департаменту професійної освіти Міністерства
освіти і науки України. Який правовий механізм узгодження членства у
політичній партії та перебування на вказаній посаді відповідає чинному
законодавству?
887. Визначте, що НЕ є підставою для анулювання реєстраційного свідоцтва
політичної партії?
888. За рішенням суду Д. був притягнутий до відповідальності за статтею 185
Кодексу України про адміністративні правопорушення - злісна непокора
законній вимозі поліцейського. Судом було призначено стягнення у вигляді
громадських робіт на строк 40 годин. Як визначатиметься вид громадських
робіт, що підлягають виконанню Д.?
889. Неповнолітній (15 років) громадянин Самошкін Л.Д. виявив бажання
створити політичну партію. Звісно йому в цьому було відмовлено. До якого
виду обмежень адміністративної правоздатності відноситься неможливість
особи 15-річного віку бути засновником політичної партії?
890. Який принцип належного врядування порушив державний службовець
Котченко С.В. в ході особистого прийому, забороняючи приватному
підприємцю Сергієнку А.О. викласти свої погляди у письмовій формі?
891. В ході розгляду індивідуальної справи, державний службовець одного з
органів публічної влади позбавив можливості взяти участь у процедурі
прийняття адміністративного акта безпосередньо заінтересовану особу. Який
принцип адміністративного права порушено?
892. Яке додаткове право отримала Сокільська Тетяна, яка набула статус
суб’єкта адміністративної опіки?
893. За результатами реєстрації громадської організації «Скептик», його
засновникам був виданий статут зі всіма атрибутами. Який документ ще мали
отримати засновники?
894. Громадянка Савченко К.І. (25 років) виявила бажання бути членом
дитячої громадської організації. В цьому їй було відмовлено, у зв’язку з тим що
кількість осіб старше 18 років в цій дитячій організації вже перевищує 5 %

бар’єр. Допоможіть громадянці Савченко К.І. і вкажіть вірний відсоток щодо
можливості такого обмеження.
895. Яку назву мають адміністративні повноваження служби управління
персоналом державного органу щодо здійснення контролю за встановленням
надбавок за вислугу років?
896. Яким видом політичної діяльності дозволено займатися Ступчаку О.Д.,
який є державним службовцем категорії «В»?
897. Яким видом політичної діяльності дозволено займатися Іванову С.П.,
який є державним службовцем категорії «А»?
898. Який порядок розгляду дисциплінарної справи заступника начальника
Квасиці А.І. у разі неможливості створення у державному органі постійної
дисциплінарної комісії?
A.
Дисциплінарна справа направляється на розгляд до адміністративного
суду
899. У грудні 2014 року міністром фінансів було затверджено положення про
самостійний структурний підрозділ міністерства – патронатну службу. До якої
із груп адміністративно-правових відносин належить вище вказана діяльність?
900. Обласні державні адміністрації сусідніх областей уклали договір про
спільне фінансування ремонту дороги. Який метод адміністративно-правового
регулювання при цьому реалізується?
901. Громадянин П. отримав ліцензію на здійснення підприємницької
діяльності. Вкажіть спосіб реалізації методу адміністративного права в даному
випадку?
902. Водій Г. повинен сплатити штраф у розмірі 2000 гривень на протязі 15
днів з моменту вручення йому постанови про накладення стягнення. Вкажіть
спосіб реалізації методу адміністративного права в даному випадку?
903. Інспектор патрульної поліції склав адміністративний протокол про
порушення правил паркування на громадянина П. До якого виду
адміністративних повноважень залежно від виду публічно-владної діяльності
належать дії інспектора?
904. При врегулюванні відносин забезпечення працевлаштування населення
з’ясувалося, що Міністерством соціальної політики України було затверджено
«Порядок подання форми звітності N 3-ПН "Інформація про попит на робочу
силу (вакансії)" в 2013 році. А пізніше, в 2016 році було видано наказ, яким
було змінено форму звітності, проте попередній не скасовано. Який акт
підлягає застосуванню?

905. При врегулюванні відносин з приводу встановлення тарифів на житловокомунальні послуги виникла юридична колізія між Постановою Кабінету
Міністрів та рішенням Київської міської ради. Як її вирішити?
906. Щодо непрацюючого інваліда І групи Р. було винесено постанову по
ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство) про накладення адміністративного
стягнення у вигляді штрафу. Порушник не сплатив штраф у встановлений
законом строк, тому постанову було надіслано до державної виконавчої
служби для примусового виконання. З якого доходу може бути стягнуто штраф
з громадянина Р.?
907. Щодо громадянина Н. було складено протокол про керування
транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Громадянин не
погоджувався з результатами огляду, а під час самого огляду були відсутні свідки.
Як повинен діяти громадянин Н. у даній ситуації?
908. Щодо громадянина Н. місцевим судом була винесена постанова про
притягнення його до відповідальності за ст.173 (дрібне хуліганство) у вигляді
10 діб адміністративного арешту. Громадянин Н. оскаржив винесену постанову
до апеляційного суду, мотивуючи це тим, що він є учасником бойових дій та
інвалідом ІІІ групи, отже, дане стягнення до нього не може застосовуватися.
Яке рішення має прийняти суд у такій ситуації?
909. Громадянин С. звернувся до суду із позовом про скасування
адміністративного стягнення у вигляді штрафу за ч.3.ст.127 КпАП за
порушення правил дорожнього руху, яке полягало у тому, що громадянин С.,
знаходячись на проїжджій частині у нетверезому стані, спричинив дорожньотранспортну пригоду, наслідком якої стало пошкодження автомобіля
громадянки Н. Позивач мотивував скаргу тим, що дорожньо-транспортна
пригода була не задокументована, а протокол складався за його відсутності.
Постанова про накладення штрафу була виконана в повному обсязі, при чому
передбачений законом строк оскарження постанови був пропущений
позивачем без поважних причин. Яке буде рішення правомірним у даній
ситуації?
910. Студентка 2 курсу коледжу М., знаходячись на території спортивного
майданчику, розпивала слабоалкогольний напій у забороненому законом місці,
чим порушила вимоги ст.178 КУпАП. В ході судового засідання було
встановлено, що на момент вчинення правопорушення громадянці М. було 16
років. У зв’язку із цим громадянка М. наполягала на звільненні її від
адміністративної відповідальності. Яке рішення буде правомірним у такій
ситуації?
911. Громадянин Н. був затриманий за керування транспортним засобом у
стані сп'яніння. Під час перевірки з'ясувалося, що півроку тому до нього вже
застосовувались заходи відповідальності за таке ж порушення. Який орган
уповноважений розглядати цю справу?

912. Адміністративна комісія розглянула справу про адміністративне
правопорушення, яке вчинив громадянин М. І притягнула його до
відповідальності за статтею 191 КУпАП України, визначивши стягнення –
оплатне вилучення зброї. М. оскаржив постанову адміністративної комісії до
відповідного районного суду. Яке рішення по скарзі повинен прийняти суд?
913. Під час судового засідання про розгляд справи про адміністративне
правопорушення за ст.130 (керування транспортним засобом у стані
алкогольного сп’яніння) суд встановив, що до протоколу про адміністративне
правопорушення не був залучений відеозапис, про який зазначалося у
протоколі. Зазначені у протоколі свідки також не з’явились у зал судового
засідання, хоча і були попереджені про час і місце розгляду справи. Яке
рішення буде правомірним у такій ситуації?
914. Адміністративна комісія, створена при виконавчому комітеті
Чернівецькоїї міської ради, винесла постанову про накладення штрафу щодо
громадянина С. за ч.1 ст.154 (Порушення правил тримання собак і котів). До
якого органу громадянин С. може оскаржити дану постанову?
915. Громадянин М. вчинив малозначне адміністративне правопорушення.
Інспектор патрульної служби вирішив звільнити особу від адміністративної
відповідальності. Який засіб морально-психологічного пливу може
використати інспектор у даному разі?
916. Інспектор патрульної поліції зупинив автомобіль, водій якого проїхав
перехрестя на червоний сигнал світлофора, чим створив аварійну ситуацію. Під час
розслідування було встановлено і підтверджено документом медичного огляду, що
водій знаходився в нетверезому стані. За даними фактами було складено протоколи
про адміністративні правопорушення. Хто уповноважений виносити рішення про
вину особи та розмір стягнення?
917. Громадянин іноземної держави спробував перетнути державний кордон
України минаючи митний контроль, чим порушив митні правила. Який вид
відповідальності буде застосований до іноземного громадянина?
918. Рухаючись з безпечною швидкістю водій транспортного засобу різко
загальмував перед студентом, що вибіг на дорожню частину. Внаслідок цього
автомобіль розвернуло і відкинуло на придорожній кіоск. Як можна
охарактеризувати такі дії водія?
919. Громадянин П. святкуючи день народження зі своїми друзями, слухали
гучно музику. О першій годині ночі вони пішли гуляти містом, забувши вимкнути
програвач. Сусіди громадянина П. викликали поліцейських. За такі дії на
громадянина П. наклали стягнення у вигляді штрафу, визначивши його вину у
формі необережності. До якого елементу юридичного складу правопорушення
належить вина у формі необережності?

920. Відразу після винесення постанови про накладення адміністративного
стягнення у вигляді громадських робіт, громадянин Петренко був призваний на
строкову військову службу, що призвело до неможливості виконання
стягнення. Як в такому випадку повинен вчинити суд?
A.
Відстрочити виконання стягнення до закінчення Петренком терміну
служби
921. Щодо громадянина Н. місцевим судом була винесена постанова про
притягнення його до відповідальності за ст.173 (дрібне хуліганство) у вигляді
10 діб адміністративного арешту. Громадянин Н. оскаржив винесену постанову
до апеляційного суду, мотивуючи це тим, що він є учасником бойових дій та
інвалідом ІІІ групи, отже, дане стягнення до нього не може застосовуватися.
Яке рішення має прийняти суд у такій ситуації?
922. На фасадній стіні театру ім. О.Кобилянської було встановлено рекламний
банер з порушенням правил пожежної безпеки. Який вид юридичної
відповідальності може бути застосований до відповідальних осіб?
923. На сімнадцятирічного громадянина за дії, які містять ознаки дрібного
хуліганства, було призначено адміністративне стягнення у вигляді
адміністративного арешту на 15 діб. Такий жорсткий вид адміністративного
стягнення суддя мотивував особливо небезпечними діями правопорушника.
Дайте правову оцінку даній ситуації.
924. Школяр Давиденко, якому виповнилося тринадцять років, вибігши на
вуличне перехрестя, виявився винним у дорожньо-транспортній пригоді.
Внаслідок цього суддя наклав на школяра Давиденко адміністративне стягнення у
вигляді штрафу. Дайте правову оцінку ситуації
925. Під час патрулювання поліцейськими було затримано громадянина за те,
що він в стані алкогольного сп’яніння нецензурно висловлювався і чіплявся до
перехожих. Які ознаки включає в себе суб’єктивна сторона даного
правопорушення?
926. Суддя районного суду виніс постанову про адміністративне
правопорушення, передбачене ст.173 (дрібне хуліганство) щодо громадянина
С. про накладення стягнення у вигляді 2 місяців виправних робіт. Враховуючи,
що на момент виконання стягнення громадянин С. був інвалідом ІІ групи і не
мав постійного місця роботи, суддя вирішив замінити захід стягнення. Яке
рішення судді буде правомірним у такій ситуації?
927. Громадянин Ф. святкуючи день народження зі своїми друзями, слухали
гучно музику. О першій годині ночі вони пішли гуляти містом, забувши вимкнути
програвач. Сусіди громадянина Ф. викликали поліцейських. За такі дії на
громадянина Ф наклали стягнення у вигляді штрафу. Яка форма вини суб’єкта
при вчиненні даного правопорушення?

928. Рухаючись з безпечною швидкістю водій транспортного засобу різко
загальмував перед студентом, що вибіг на дорожню частину. Внаслідок цього
автомобіль розвернуло і відкинуло на придорожній кіоск. Яка правова оцінка
діяння є вірною?
929. До державного реєстратора були подані документи про створення
всеукраїнського об’єднання громадян. При перевірці документів реєстратор
виявив, що подібна назва вже існує у об’єднання, яке діє на території
Волинської та Львівської областей. Як повинен поступити легалізуючий орган
у подібному випадку?
930. Одна з політичних партій подала державному реєстратору необхідний
перелік документів для утворення громадської спілки. Яке рішення повинен
прийняти уповноважений орган з питань реєстрації у такому випадку?
931. Реєстраційним органом Міністерства юстиції до місцевого суду було
подано позов про припинення діяльності місцевої релігійної громади. У позові
зазначалося, що представники релігійної громади проводять свої обряди у
непристосованому для цього місці, систематично ухиляються від сплати
податків, агітують про відмову від сплати податків членів громади, а також
отримають фінансування від закордонних фондів. Який з наданих аргументів
може стати підставою для припинення діяльності релігійної організації за
рішенням суду?
932. Громадське об’єднання «Ініціативні студенти» діє без статусу юридичної
особи. Відповідно до рішення вищого органу управління об’єднання
«Ініціативні студенти» бажає отримати статус юридичної особи. Яким із нижче
перелічених способів воно може набути статусу юридичної особи?
933. Громадське об’єднання «Варта 2016» у своєму складі утворила
воєнізоване формування «Бійцівський клуб». Яка адміністративно-правова
санкція накладається на громадське об’єднання «Варта 2016» в даному разі
відповідно до законодавства?
934. До Міністерства юстиції України подано заяву про реєстрацію
Всеукраїнської
правозахисної
громадської
організації
«Національне
антикорупційне бюро по боротьбі з хабарництвом в медичних закладах». До
заяви додано повний пакет документів передбачених законодавством України.
Яке рішення повинен прийняти реєструючий орган?
935. На реєстрацію подано заяву про утворення первинного осередку
політичної партії, створеного в Чернівецькому національному університеті. До
заяви поданий повний пакет документів, передбачених чинним
законодавством. Яке рішення повинен прийняти реєструючий орган?
936. При проведенні правової експертизи документів, поданих на реєстрацію
громадського об’єднання, реєструючим органом виявлено відсутність даних

про джерела фінансування громадської організації. Який документ повинен
містити дану інформацію?
937. При проведенні правової експертизи статуту громадської організації
«Майбутнє нації в наших руках» виявлено, що його положення суперечать
законодавству України. Крім того, у протоколі установчих зборів відсутній
підпис голови зборів. Яке рішення повинен прийняти суб’єкт реєстрації?
938. Згідно статуту громадської організації, поданого на реєстрацію,
основною метою діяльності організації є отримання прибутку з метою
задоволення економічних, соціальних та культурних інтересів членів. Яке
рішення повинен прийняти суб’єкт реєстрації?
939. Територіальне управління юстиції зупинило розгляд документів поданих
на державну реєстрацію громадською організацією «Майбутнє нації в наших
руках» в зв’язку з тим, що до протоколу установчих зборів не було долучено
реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах. З спливом встановленого
терміну, громадською організацією не надано відповідний документ. Яке
рішення приймає суб’єкт реєстрації?
940. При проведенні реєстрації відокремленого підрозділу громадської
організації, «Майбутнє в наших руках» виявлено, що статутом громадської
організації не передбачено створення відокремлених підрозділів. Яке рішення
повинен прийняти суб’єкт реєстрації?
941. Рішенням установчих зборів громадської організації було утворено орган
управління, створення та повноваження якого не передбачено затвердженим
статутом організації. Яке рішення повинен прийняти суб’єкт реєстрації?
942. Голова обласної державної адміністрації видав розпорядження про
утворення Департаменту екології та природних ресурсів. З якого моменту воно
набуває чинності?
943. Голова Львівської обласної державної адміністрації призначив свого
заступника. З ким він обов’язково повинен був погодити дане призначення?
944. На засіданні урядового комітету з питань соціальної політики та
гуманітарного розвитку було обговорено проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про особливості соціального захисту розлучених із сім'єю дітей, які
не є громадянами України». Який акт буде прийнято за результатами розгляду?
945. Представники громадського телебачення мають намір поінформувати
населення про роботу Міністерства інформаційної політики за останній
квартал. Куди їм необхідно звернутися щоб отримати необхідну інформацію?
946. На засіданні колегії міністерства соціальної політики було обговорено
пропозиції «Про внесення змін до «Порядку забезпечення інвалідів
автомобілями». Який акт буде прийнято за результатами розгляду?

947. Керівник Державного агентства водних ресурсів вийшов з громадянства
України. У зв’язку з цим він не може більше виконувати свої повноваження.
Хто повинен запропонувати кандидатуру нового керівника для призначення?
948. В оголошенні про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади
державної служби був зазначений перелік документів, які повинні були надати
претенденти на посаду. Який з зазначених документів НЕ МАЛА права
вимагати конкурсна комісія?
949. Спеціаліст юридичного відділу обласної державної адміністрації К.
повідомив голову обласної державної адміністрації про призначення на посаду
керівника юридичного відділу свого свекра, внаслідок чого він тепер перебуває
в його безпосередньому підпорядкуванні. Які дії має вчинити керівництво
ОДА?
950. Громадянин С. оскаржив своє звільнення з посади керівника
структурного підрозділу обласної державної адміністрації за ч.2 ст.87 ЗУ «Про
державну службу» (встановлення невідповідності займаній посаді протягом
строку випробування). До скарги він подав ряд аргументів на свою користь.
Який з них є правомірним і може бути врахований при задоволенні скарги?
951. У службовця, який працює на посаді керівника структурного підрозділу
районної державної адміністрації, виник сумнів щодо законності доручення
заступника голови районної адміністрації. Як він повинен діяти у такому
випадку?
952. Спеціаліст юридичного відділу районної державної адміністрації
зареєструвався кандидатом у депутати до місцевої ради. Як у такому випадку
повинен вчинити керівник служби персоналу державної адміністрації?
953. Підприємець Н. був оштрафований за незаконну торгівлю спиртними
напоями у закладі громадського харчування, власником якого він був. При
виясненні обставин справи підприємець дізнався, що місяць тому він був
позбавлений відповідної ліценції, про що повідомлений не був. Яка вимога до
адміністративного акту порушується у такому випадку?
954. Сержант патрульної служби склав постанову про адміністративне
правопорушення, передбачене ст.130 КУпАП (керування транспортним
засобом у стані сп’яніння) щодо громадянина Н. про накладення на нього
адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування
транспортним засобом. Яка вимога до адміністративного акту була порушена у
даному випадку?
955. Міською радою був наданий дозвіл на будівництво багатоповерхового
житлового будинку. Через декілька місяців після початку робіт відбулося
руйнування стіни сусідньої будови обласної лікарні, оскільки викопаним
котлованом були пошкоджені підземні приміщення лікарні, які виходили на

територію, призначену для будівництва. Керівництво лікарні прийняло
рішення подати позов про скасування дозволу на будівництво. Яка вимога до
адміністративного акту (дозволу на будівництво) була порушена у даному
випадку?
956. На сесії обласної ради було прийнято рішення про зміну черговості
газифікації в селах області. Обґрунтування підстав такої зміни керівництво
обласної ради не надало. Громадські активісти прийняли рішення оскаржити
прийняте рішення, мотивуючи це тим, що зміна черговості була пов’язана із
будівництвом керівними особами області приватних житлових будинків, які
знаходяться у населених пунктах, які, внаслідок рішення, було визнано
газифікувати першочергово. Яка вимога до адміністративного акту була
порушена у даному випадку?
957. На сесії міської ради було прийнято рішення про надання фінансової
допомоги суб’єкту господарювання. При оформленні відповідних документів
не вказали розміру такої допомоги. Яким буде такий акт?
958. Відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців
Чернівецької міської ради видав Антонову О.М. дозвіл на придбання
вогнепальної зброї. Яким буде такий акт?
959. Відділ з питань кадрової роботи Снятинської міської ради видав наказ
про зарахування на публічну службу особи, помилившись в її прізвищі та імені.
Яким буде такий акт?
960. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю міської ради
видала дозвіл на початок підготовчих та будівельних робіт, не вказавши
відомостей про те, який орган його видав. Яким буде такий акт?
961. Сокирянська міська рада уклала договір концесії щодо незавершеного
будівництва дитячого садочка на території міста. До якого виду
адміністративних договорів він належить?
962. Міська рада уклала договір на постачання харчових продуктів до
позашкільних закладів освіти не провівши тендер, як це передбачено законом.
Які вимоги законності адміністративних договорів було порушено?
963. Сосницька міська рада уклала договір оренди. Згідно умов договору
рада передала в оренду приватному підприємцю Олексюку О.В. приміщення,
що знаходиться у власності міської ради для відкриття магазину з продажу
канцтоварів. Чому даний договір НЕ НАЛЕЖИТЬ до адміністративних?
964. Між Службою безпеки України, Інститутом досліджень тоталітарних
режимів та Архівом справ держбезпеки Чеської Республіки було укладено
договір про співробітництво у сфері гуманітарних проектів, що стосуються
політичних репресій на території держав сторін договору, наукових досліджень

та публікації матеріалів, що зберігаються в їх державних архівах. До якого
виду адміністративних договорів в залежності від характеру відносин між
сторонами договору він належить?
965. Тернопільська міська рада, та Тернопільський державний медичний
університет ім. І.Я.Горбачевського, уклали договір про зобов’язання спільно
здійснювати заходи, передбачені чинним законодавством та спрямовані на
поліпшення задоволення потреб одиноких непрацездатних мешканців м.
Тернополя, які перебувають у складних життєвих обставинах у безперервності
соціального та медичного догляду. До якого виду адміністративних
договорів в залежності від характеру відносин між сторонами договору він
належить?
966. Громадянин Бербенюк І. звернувся до міської ради з проханням надати
дозвіл на будівництво, йому було відмовлено. До якого органу можна
оскаржити відмову в даному випадку?
967. Громадянин А. має намір займатися підприємницькою діяльності. Він
звернувся до Центру надання адміністративних послуг із заявою про державну
реєстрацію фізичної особи підприємцем. Що буде результатом даної
адміністративної послуги?
968. Громадянин Н. звернувся до органів внутрішніх справ для отримання
дозволу на носіння та зберігання зброї. На своє звернення він отримав
обґрунтовану відмову. До якого виду адміністративних процедур належать такі
дії?
969. Громадянин А. звернувся до міської ради із заявою та необхідними
документами для надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Строк
надання даного дозволу – десять днів. Проте прийшовши через десять дні до
міської ради, громадянину А. повідомили, що дозвіл ще не готовий і йому
потрібно прийти через місяць. Який принцип адміністративної процедури був
порушений у даній ситуації?
970. Громадянин А. звернувся до міської ради із заявою та необхідними
документами для надання дозволу переведення нежитлового приміщення в
житлове. Йому було відмолено в наданні такого дозволу, проте не було вказано
причини відмови. Який принцип адміністративної процедури був порушений у
даній ситуації?
971. 10 вересня до суб’єкта адміністрації надійшло звернення громадянина А.
11 вересня надійшло звернення від громадянина Б. Суб’єкт публічної
адміністрації розглянув спочатку звернення громадянина Б., оскільки на його
думку, звернення громадянина А. є менш важливим, тому буде розглядатися
пізніше. Який принцип адміністративної процедури був порушений у даній
ситуації?

972.
Після проведення експертизи за клопотанням суду у справі
про адміністративне правопорушення встановлено строк сплати проведеної
експертизи відповідачем до 15.06.2020. Після вказаної дати відповідна сума
сплачена не була. Судом прийнято остаточне рішення у справі – винесено
рішення. Чи є дії суду правомірними?
973. Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення,
відповідач Р на підтвердження своєї позиції навів рішення Європейського суду
з прав людини. Суд не прийняв до уваги вказане рішення, оскільки останнє не є
джерелом законодавства. Суд не задовольнив позову. Як слід оцінити такі дії
суду?
974. Позивач Р звернувшись до Н-ського районного суду хотів дізнатись про
те, на яку дату призначений розгляд його адміністративного позову. Помічник
судді вказав на те, що дану інформацію позивач отримає не раніше ніж через 5
днів. Який принцип адміністративного судочинства даному випадку
порушується?
975. Розглянувши адміністративний позов громадянина Р, головуючий
оголосив рішення без участі позивача. Останньому дане рішення надійшло
через 10 днів. Який принцип адміністративного судочинства в даному випадку
порушено?
976. Під час розгляду адміністративного позову, суддею Р-ського районного
суду долучено покази свідка щодо обставин справи, однак останні додані лише
у письмовому вигляді без допиту свідка в залі суду. Який принцип
адміністративного судочинства в даному випадку порушено?
977. Під час розгляду адміністративного позову, суддею Р-ського районного
суду не надано можливості участі перекладача відповідачу, хоча останній
наполягав на такому клопотанні. Відмову суд мотивував відсутністю
перекладача в межах населеного пункту. Який принцип адміністративного
судочинства в даному випадку порушено?
978. Розглянувши адміністративний позов, поданий позивачем П, суддя Рського міського суду відмовив у відкритті провадження, мотивуючи відмову
відсутністю законодавства, яке регулює відносини у вказаному
адміністративному спорі. Який принцип адміністративного судочинства в
даному випадку порушено?
979. Під час розгляду адміністративного позову Р-ським окружним судом
щодо призначення пенсії суд не витребував з відповідного Управління
пенсійного фонду України, де отримував пенсію позивач, пенсійну справу. Суд
прийняв рішення про закриття провадження. Який принцип адміністративного
процесу в даному випадку порушено?
980. Під час розгляду адміністративного позову Р-ським районним судом
суддя у своєму кінцевому рішенні обґрунтовував задоволення позову на

підставі Конституції України та міжнародного договору, який ще не
ратифіковано Україною. Який принцип адміністративного процесу в даному
випадку порушено?
981. Посадові особи районного управління юстиції розглянувши звернення
громадянина П. встановили, що воно є необґрунтованим. Які дії зобов’язані
вчинити працівники управління?
982. Уповноваженим Верховної Ради з прав людини було внесене подання
голові Чернівецької районної Ради щодо забезпечення права пільгових
категорій населення Чернівецького району на безкоштовний проїзд на
приміських автобусних маршрутах загального користування. В який
максимальний строк головою Ради повинні бути вжиті відповідні заходи щодо
усунення виявлених порушень прав і свобод?
983. Сімнадцятирічний А. висловлювався нецензурною лайкою в адресу
працівників поліції, показував останнім непристойні жести, чим порушив
громадський порядок та спокій громадян. Яка юридична оцінка дій А. є
вірною?
984. Під час розгляду справи про порушення правил зупинки, стоянки,
паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки
(відеозапису), уповноваженим інспектором з паркування було встановлено, що
транспортний засіб зареєстровано за межами території України і такий
транспортний засіб відповідно до законодавства не підлягає державній
реєстрації в Україні. Хто буде суб’єктом адміністративної відповідальності за
таке правопорушення?
985. Громадянин А. таємно викрав 1 кг часнику із земельної ділянки особи Б.,
чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст.51 КУпАП
(дрібне викрадення чужого майна). А. є інвалідом дитинства ІІ групи,
внаслідок психічного захворювання. За якою підставою громадянин А. може
бути звільнений від адміністративної відповідальності?
986. Суддя районного суду виніс постанову про адміністративне
правопорушення, передбачене ст.173 (дрібне хуліганство) щодо громадянина
С. про накладення стягнення у вигляді 2 місяців виправних робіт. Враховуючи,
що на момент виконання стягнення громадянин С. був інвалідом ІІ групи і не
мав постійного місця роботи, суддя вирішив замінити захід стягнення. Яке
рішення судді буде правомірним у такій ситуації?
987. Під час патрулювання поліцейськими було затримано військовослужбовця
за те, що він нецензурно висловлювався і чіплявся до громадян. За скоєний
проступок
на
військовослужбовця
поліцейськими
було
накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Яка правова оцінка ситуації є
вірною?

988. Під час патрулювання поліцейськими було затримано особу без
громадянства за те, що вона в стані алкогольного сп’яніння нецензурно
висловлювалася і чіплялася до громадян. Які ознаки включає в себе суб’єктивна
сторона правопорушення?
989. Школяр, якому виповнилося п'ятнадцять років, вибігши на вуличне
перехрестя на заборонений сигнал світлофору, виявився винним у дорожньотранспортній пригоді. Внаслідок цього суддя наклав на школяра адміністративне
стягнення у вигляді штрафу. Дайте правову оцінку ситуації
990. Водій автомобіля А. проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофору і
виявився винним у дорожньо-транспортній пригоді. Який склад має дане
правопорушення?
991. Патрульний поліцейський, здійснюючи контроль за безпекою дорожнього
руху, виявив громадянина Румунії, який, керуючи транспортним засобом створив
аварійну ситуацію, порушивши правила проїзду перехресть. Свої дії громадянин
Румунії пояснював тим, що є бізнесменом і запізнювався на важливу ділову
зустріч. За яких умов іноземець може бути суб’єктом даного правопорушення?
992. Рішення, по скарзі на дії органу виконавчої влади було надіслано
скаржнику поштою, однак він його не отримав. За роз’ясненнями щодо
результатів розгляду скарги він звернувся через 8 місяців. На протязі якого
терміну скаржник має право звернутись до вищестоящого органу з метою його
оскарження?
993. Іноземець Н. має намір звернутись для одержання роз’яснення до
Державної міграційної служби щодо строків його перебування в Україні. Яку
форму звернення необхідно обрати Н.?
994. Громадянин Р звернувся із письмовим зверненням до Управління
державної казначейської служби щодо неперерахування коштів на рахунок.
Для надання відповіді проведено перевірку викладених фактів у зверненні.
Протягом якого максимального строку необхідно було надати відповідь
заявнику?
995. В Чернівецькій обласній державній адміністрації 01.03.22 проводилася
атестація державних службовців. На засіданні атестаційної комісії, було
прийнято рішення про невідповідність службовців Петрова та Іванова
обійманим посадам. За наказом голови ради від 05.06.22 Петрова та Іванова
звільнено з посад як таких, що «не пройшли атестацію». Яке порушення
законодавства мало місце у цьому випадку?
996. Тернопільська міська рада уклала договір з фізичною особоюпідприємцем (договір поставки продукції). Відповідно до умов договору,
підприємець зобов’язується поставити комп’ютерну техніку в кожен шкільний

заклад. Підприємець вказані зобов’язання не виконав. Яка із нижчеперелічених
умов дозволяє вважати адміністративний договір оспорюваним?
997. Управління соціального захисту Чернівецької міської ради вказало
громадянину Р. надати для отримання соціальної допомоги довідку про склад
сім’ї. За вказаною довідкою Р. звернувся до житлово-експлуатаційної контори.
До якого виду учасників адміністративної процедури належать особи, які
видали довідку про склад сім’ї громадянину Р.?
998. Патрульний поліцейський зупинив громадянина Диведенка за порушення
правил проїзду перехрестя. В процесі адміністративного розслідування було
встановлено, що Давиденко під час керування автомобілем знаходився під
впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Як
такий стан порушника буде впливати на адміністративну відповідальність в
даному випадку?
999. Інспектор патрульної поліції зупинив водія легкового автомобіля за
порушення правил дорожнього руху - проїзд на заборонний сигнал світлофора,
відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 122 КУпАП. Водій заперечує
допущене ним порушення і вважав, що не підлягає відповідальності. Визначте
подальший алгоритм дій поліцейського.
1000. До якого виду адміністративних актів, залежно від характеру дії щодо
особи, належить рішення суб’єкта публічної адміністрації щодо надання особі
субсидії у розмірі 500 грн., якщо така особа подавала заяву на отримання
субсидії у розмірі 1000 грн.?

1001. В результаті проведення вибіркового моніторингу способу життя членів
сім’ї голови районної державної адміністрації з метою встановлення
відповідності їх рівня життя наявним у них майну і одержаним ними доходах,
Національним агентством з питань запобігання корупції було виявлено ознаки
корупційного правопорушення. Які
дії повинно вчинити Національне
агентство у такій ситуації?
1002. Громадянина Н, який займає посаду заступника Державного секретаря
Кабінету Міністрів України, було притягнуто до дисциплінарної
відповідальності. До якого органу він може оскаржити рішення про накладення
дисциплінарного стягнення?
1003. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, відмовилась
публічно складати Присягу державного службовця, внаслідок чого акт про її
призначення було скасовано. Пізніше виявилось, що конкурсна комісія не
визначила другого за результатами конкурсу кандидата, який би міг зайняти
цю посаду. Як повинен вчинити в такому випадку суб’єкт призначення?

1004.
Верховний Суд при прийнятті постанови в справі № 808/2037/17
керувався положеннями документу від 11.03.1980 р. №R (80)2 щодо
здійснення адміністративними органами влади дискреційних повноважень. В
яких документах конкретизуються, закріплені у Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 р., загальні стандарти судового
процесу?
1005.
Постановою Київського окружного адміністративного суду від
30.11.2016 у справі №810/3162/16 стягнуто з КП «Житлово-побутове
підприємство» на користь Державного бюджету України податковий борг у
сумі 1357432,09 грн. Господарський суд Дніпропетровської області стягнув з
ТОВ "АРЕКОН ПЛЮС" на користь ТОВ "ОЛГА-ЛОГІСТИК" 51 786,49 грн.
заборгованості за Договором поставки №002086 від 24.04.2018.
Бориспільський міськрайонний суд Київської області у справі №359/9384/19
стягнув з ОСОБА_1 на користь ТОВ відповідальністю «Фінансова компанія
«Європейська агенція з повернення боргів» борг за кредитним договором
№010/0984/82/0014495 від 20.01.2011 р. в розмірі 31099,31 грн. Чим зумовлено
утворення в Україні загальних, господарських та адміністративних судів?
1006.
Дніпропетровський окружний адміністративний суд розглядав
справу №160/16155/20 за позовною заявою ОСОБА_1 до Головного
управління ДПС у Дніпропетровській області про визнання протиправною та
скасування вимоги про сплату боргу (недоїмки) з єдиного соціального внеску
№ Ф-64575-17 від 18.09.2020 року у сумі 29535,44 грн.; зобов`язання
відобразити в інтегрованій картці платника податків ОСОБА_1 облікову
операцію зі зменшення зобов`язань є єдиного соціального внеску на суму
29535,44 грн. Завдання адміністративного судочинства полягає у захисті прав,
свобод та інтересів фізичної особи, прав, свобод та інтересів юридичної особи
у сфері публічно-правових відносин?
1007.
Харківський окружний адміністративний суд розглядав у порядку
спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні справу
№520/51/21 за позовом Лещенко В.М. до Департаменту реєстрації Харківської
міської ради, Державного реєстратора прав на нерухоме майно Департаменту
реєстрації Харківської міської ради Березняк О. М., Державного підприємства
"Інформаційні судові системи" про скасування рішення та зобов`язання
вчинити певні дії. Як КАС України визначає суб’єкта владних повноважень?
1008.
В лютому 2016 р. ОСОБА_1 звернувся до суду першої інстанції з
заявою до ГУ ПФУ у Луганській області, УПФУ в м. Рубіжному, в якій, з
урахуванням уточнених позовних вимог, просив суд визнати неправомірною
бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській
області по виконанню постанови Ленінського районного суду м. Луганська від
24.12.2012 р. у справі № 2-а/460/13, застосувати до ГУ ПФУ у Луганській
області судові заходи, передбачені ст. 267 КАС. Відповідно до якого закону
здійснюватиметься провадження в адміністративній справі?
1009.
Луганським окружним адміністративним судом в справі №
360/5101/20 було встановлено, що 04.07. 2019 шляхом об`єднання

Великочернігівської сільської ради та Верхньобогданівської сільської ради
Станично-Луганського
району
Луганської
області
утворена
Великочернігівська сільська об`єднана територіальна громада. Кількість
дитячого населення (від 0 до 18 років), яка проживає на території населених
пунктів, на які розповсюджується повноваження селищної ради, становить 136
дітей. Проте, у порушення вимог міжнародних договорів та законодавства
України у сфері охорони дитинства щодо захисту прав дітей, – у складі
відповідних виконавчих органів Великочернігівської сільської об`єднаної
територіальної громади не утворено службу у справах дітей. Назвіть, які з
наведених міжнародних документів регламентують відносини, що виникають
у зв’язку із відправленням правосуддя у формі адміністративного
судочинства?
1010.
В справі № 856/1/20 про примусове відчуження земельної ділянки
з мотивів суспільної необхідності, Верховний Суд врахував позицію
Європейського суду з прав людини у справах «Ramazyan v. Armenia» № (№
54769/10) та «Osmanyan and Amiraghyan v. Armenia» (№ 71306/11). Згідно із
Законом України «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини» адміністративні суди застосовують при
розгляді справ практику Європейського суду з прав людини?
1011.
Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від
30.03.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у
справі за позовом ОСОБА_1 до управління Міністерства внутрішніх справ
України в Полтавській області про зобов`язання вчинити певні дії та стягнення
моральної шкоди. 26.01.2021, до початку розгляду справи по суті, позивач
подав до суду заяву про відмову від позову. Судом прийнято відмову від
позову, провадження у справі закрито. Змістом якого принципу
адміністративного судочинства є положення про те, що кожна особа, яка
звернулася за судовим захистом, розпоряджається своїми вимогами на свій
розсуд, крім випадків, встановлених КАС України?
1012.
Ухвалою Одеського окружного адміністративного суду
зобовязано Спожиче товариство «Будова Етюд» надати інформацію щодо
цивільно-правових договорів, списку осіб які мають майнові права на
приміщення (квартири, вбудовані нежитлові приміщення, машино-місця,
тощо) у житлових будинках за адресою: м. Одеса, вул. Костанди, 104. Змістом
якого принципу адміністративного судочинства є положення про те, що
адміністративний суд вживає визначені законом заходи, необхідні для
з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та
витребування доказів з власної ініціативи?
1013.
Київський окружний адміністративний суд розглянув у
відкритому судовому засіданні за правилами загального позовного
провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Головного
управління ДПС у Київській області про визнання протиправними та
скасування податкових повідомлень-рішень. В залі судового засідання були

присутні студенти, які проходили виробничу практику в цьому ж суді. Змістом
якого принципу адміністративного судочинства є положення про те, що будьяка особа має право бути присутньою у відкритому судовому засіданні. Від
особи, яка бажає бути присутньою у судовому засіданні, забороняється
вимагати будь-які документи, крім документа, що посвідчує особу?
1014.
Корінець В.С. звернувся до суду з позовом до Головного
управління Держгеокадастру у Тернопільській області про скасування
рішення конкурсної комісії. Під час розгляду справи позивач попросив суд
видалити із зали судового засідання сторонніх осіб. Суд відмовив у
задоволенні заяви. Який принцип адміністративного судочинства визначає
положення про те, що особи, які бажають бути присутніми у судовому
засіданні, допускаються до зали судового засідання до початку судового
засідання та під час перерви?
1015.
Шостий апеляційний адміністративний суд 16.10.2019 р. ухвалив
постанову, якою залишив без змін постанову Окружного адміністративного
суду міста Києва від 30.06.2015 р. оскільки відповідачі не надали жодних
доказів щодо вчинення позивачкою конкретних дій, прийняття рішень чи
допущення бездіяльності, які були б спрямовані на узурпацію влади
Президентом України ОСОБА_2, підрив основ національної безпеки і оборони
України або протиправне порушення прав і свобод людини. Міністерство
юстиції України та ГУ ДФС у місті Києві, з підстав прийняття, на їх думку,
незаконних рішень суддею звернулися до Вищої ради правосуддя з проханням
втрутитися у вирішення цієї справи з метою позитивного для них вирішення
справи. Гарантіями якого принципу є заборона втручання у здійснення
правосуддя?
1016.
Присутні під час судового засідання учасники процесу почали між
собою сперечатися, не реагуючи на зауваження судового розпорядника та
судді. Назвіть принцип адміністративного судочинства, який уповноважує суд
на прийняття рішення про видалення із зали судового засідання осіб, які
перешкоджають веденню судового засідання, здійсненню прав або виконанню
обов’язків учасників судового процесу або судді, порушують порядок в залі
судового засідання?
1017.
У відкритому судовому засіданні розглядалася справа за позовом
ОСОБА_3 до Чернівецької міської територіальної виборчої комісії. У зв’язку
із значним суспільним інтересом до цієї справи, в судовому засіданні були
присутні представники засобів масової інформації. Який принцип
адміністративного судочинства дозволяє представникам засобів масової
інформації проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та
аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без
отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених
КАС України?

1018.
Суд задовольнив клопотання ОСОБА_1 про здійснення розгляду
справи в режимі відеоконференції, забезпечення проведення якої поклав на
Херсонський окружний адміністративний суд, а також надав дозвіл на
трансляцію перебігу судового засідання у цій справі і забезпечення трансляції
технічними засобами Верховного Суду в мережі Інтернет на YouTube канал
«Судова влада України» www.youtube.com/channel/UCFDRcAmACu5ljFYUMGctnA
та
порталі
«Судова
влада
України»http://court.gov.ua/affairs/online/. Яким принципом адміністративного
судочинства керувався суддя надаючи такий дозвіл?
1019.
До Хмельницького окружного адміністративного суду надійшла
позовна заява про поновлення на посаді завідувача сектору режимносекретної роботи та захисту інформації Територіального управління
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.
Одночасно, позивачем подано до суду клопотання про розгляд справи у
закритому судовому засіданні, так як відкритий судовий розгляд може мати
наслідком
розголошення
таємної
інформації.
Який
принцип
адміністративного судочинства застосує суддя, вирішуючи вказане
клопотання?
1020.
Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від
14.02.2020 року клопотання Національного банку Україні від 12.02.2020 року
задоволено повністю, розгляд справи №640/1249/20 ухвалено здійснити у
закритому засіданні. Які відомості, згідно принципу відкритості
адміністративного судочинства, підлягають розкриттю у цій справі?
1021.
Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув у
письмовому порядку адміністративну справу за позовом Антоненка до
Управління державної виконавчої служби Головного територіального
управління юстиції у м. Києві про визнання протиправними та скасування
постанов. Змістом якого принципу адміністративного процесу є положення
про те, що судове рішення, яким закінчується розгляд справи в
адміністративному суді, ухвалюється іменем України?
1022.
Косач звернувся в суд з адміністративним позовом до МогилівПодільського обєднаного Управління Пенсійного фонду України у Вінницькій
області, у якому просив визнати незаконними його дії щодо невиконання
постанови Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області у
справі №2-А-1447/2010. Про порушення якого принципу адміністративного
судочинства йтиме мова у позові Косача?
1023.
ТОВ "УКРПРОММАШ" звернулось до суду з адміністративним
позовом до Слов'янського міськрайонного відділу Державної виконавчої
служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області
про визнання протиправною та скасування постанови від 19.02.2019 року у
виконавчому провадженні №56985259 про накладення штрафу в розмірі

10200,00 грн. за не виконання рішення суду. Який принцип адміністративного
судочинства визначає, що невиконання судового рішення тягне за собою
відповідальність, встановлену законом?
1024.
До Вінницького окружного адміністративного суду звернувся Лях
з позовною заявою до Державної установи виконання покарань «Вінницька
установа виконання покарань № 1» про визнання протиправною бездіяльності
відповідача щодо незабезпечення права довічно засудженого позивача на
радіофікування камери. Вказана позовна заява викладена російською мовою.
Змістом якого принципу адміністративного судочинства є положення, що
судочинство і діловодство в адміністративних судах провадиться державною
мовою?

1025.
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області з участю
перекладача Тарасінгама Раджкумара розглянув у відкритому судовому
засіданні позовну заяву в/ч 1493 ДПС України до громадянина Королівства
Марокко про затримання іноземця або особи без громадянства з метою
ідентифікації та забезпечення примусового видворення за межі території
України. Рівність прав учасників судового процесу за мовною ознакою
забезпечується дотриманням принципу?
1026.
Військова частина №1493 звернулася до Ужгородського
міськрайонного суду Закарпатської області із позовом про затримання
іноземця Н. з метою видворення в країну громадянської належності, який був
затриманий прикордонною поліцією Словацької Республіки за незаконне
перетинання державного кордону з України в Словацьку Республіку у складі
групи осіб в районі №274 прикордонного знаку ділянки відповідальності ВПС
«Ужгород» та був переданий на територію України з Словаччини в порядку
Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб. В
судовому засіданні приймали участь перекладачі Тарасінгам Р.і Ядаваллі С.
Змістом якого принципу адміністративного судочинства є гарантування права
учасників судового процесу на використання ними в судовому процесі рідної
мови або мови, якою вони володіють?
1027.
При розгляді справи за позовом Центрального міжрегіонального
управління Державної міграційної служби України в м. Києві та Київській
області до громадянина Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_1 про
продовження строку затримання, останній користувався послугами
перекладача Мд Біллала Хосейна. Про дотримання якого принципу
адміністративного судочинства йде мова?
1028.
Суд першої інстанції затримав гр. Таджикистану з метою
забезпечення його примусового видворення за межі території України. Суд
апеляційної інстанції вказане рішення скасував оскільки при перегляді справи
було встановлено, що відповідач є гр. Республіки Таджикистан, що
підтверджено паспортом зі строком дії до 20.08.2027 р.; за сімейним станом

одружений та проживає в орендованій квартирі із дружиною та чотирма
неповнолітніми дітьми, двоє з яких народилися на території України. При
цьому старші доньки навчаються в ЗОШ №71 м. Одеси в 4 та 3 класах. Змістом
якого принципу адміністративного процесу є положення про те, що суд при
вирішенні справи керується принципом ..., відповідно до якого, зокрема,
людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають
зміст і спрямованість діяльності держави?
1029.
До окружного адміністративного суду надійшов позов Козака Т.,
у якому висунуто вимоги про визнання незаконною бездіяльності міської ради.
Суд відмовив у відкритті провадження у справі через відсутність
законодавства, яке регулює спірні правовідносини. Положення якого
принципу адміністративного судочинства порушено в цьому випадку?
1030.
До Вінницького окружного адміністративного суду надійшли
матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного
фонду України у Вінницькій області про визнання протиправним та
скасування рішення, зобов`язання вчинити дії. Позовні вимоги обгрунтовані
протиправним рішенням пенсійного органу, щодо відмови у зарахуванні
періоду навчання позивача у професійно-технічному училещі, а також у
частині відмови в призначені пенсії за віком на пільгових умовах, у зв`язку із
не зарахуванням до пільгового стажу періодів роботи на посаді
електрогазозварювальника. В якій формі буде здійснюватися судочинство в
цій справі?
1031.
До окружного адміністративного суду надійшла позовна заява
ОСОБА_1, поданої від імені та в інтересах неповнолітньої дитини ОСОБА_2,
до КП "Ладижинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги
Ладижинської міської ради". Окружний адміністративний суд відмовив у
відкритті провадження в адміністративній справі. Проте, постановою
апеляційного адміністративного суду ухвалу окружного адміністративного
суду скасовано, а справу направлено для продовження розгляду. В якій формі
буде здійснюватися судочинство в цій справі?
1032.
До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулося
ТОВ «АЙТІКС» з позовом до Ради національної безпеки і оборони України,
Президента України, оскільки вважає, що рішенням суб’єктів владних
повноважень порушені його права, свободи та законні інтереси. У який спосіб
ТОВ «АЙТІКС» проситиме про їх захист?
1033.
ОСОБА_2 подала позов до Державного інспектора у сфері
здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і
дотриманням вимог законодавства України про охорону земель, Головного
управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області. Який спосіб

захисту обере ОСОБА_2, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю
суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні
інтереси?
1034.
Розглянувши адміністративний позов, поданий позивачем П,
суддя Р-ського міського суду, як адміністративного відмовив у відкритті
провадження, мотивуючи відмову відсутністю законодавства, яке регулює
відносини у вказаному адміністративному спорі. Який принцип
адміністративного судочинства порушено у даному випадку?
1035.
До окружного адміністративного суду надійшов позов гр. Коваля
О., у якому висунуто вимоги про визнання незаконною бездіяльності міської
ради. Суд відмовив у відкритті провадження у справі з мотивів неповноти
законодавства, яке регулює дані спірні правовідносини. Визначте, який
принцип адміністративного судочинства порушено адміністративним судом у
цьому випадку?
1036.
До окружного адміністративного суду надійшов позов Крисько
В.М., у якому висунуто вимоги про визнання незаконною бездіяльності
міської ради. Суд відмовив у відкритті провадження у справі через неясніть
законодавства, яке регулює дані спірні правовідносини. Визначте, який
принцип адміністративного судочинства порушено адміністративним судом у
цьому випадку?

1037.
До окружного адміністративного суду надійшов позов Миронця
Т., у якому висунуто вимоги про визнання незаконною бездіяльності Фонду з
тимчасової втрати працездатності. Розглядаючи справу, суд встановив
суперечливість законодавства, яке регулює спірні правовідносини. Яким
принципом адміністративного судочинства керуватиметься суддя приймаючи
рішення у справі?
1038.
До окружного адміністративного суду надійшов позов Синишина
Т., у якому висунуто вимоги про визнання незаконною бездіяльності
управління Пенсійного фонду України. Суд закрив провадження у справі через
те, що позивач не володіє державною мовою, а пояснення під час розгляду
справи надавав білоруською. Визначте, який принцип адміністративного
судочинства порушено адміністративним судом у цьому випадку?
1039.
До Волинського окружного адміністративного суду надійшов
позов гр. Польщі Марківа Я., який недостатньо володіє державною мовою. Суд
відмовив позивачеві виступати у суді рідною мовою. Визначте, який принцип
адміністративного судочинства порушено адміністративним судом у цьому
випадку?

1040.
До окружного адміністративного суду надійшов позов Кочана В.,
у якому висунуто вимоги про визнання незаконною бездіяльності селищної
ради. Під час розгляду справи, суд з власної ініціативи не витребував від
суб’єкта владних повноважень жодних доказів щодо предмета спору.
Визначте, який принцип адміністративного судочинства порушено
адміністративним судом у цьому випадку?
1041.
Під час розгляду адміністративного позову, суддею не надано
можливості участі перекладача відповідачу, хоча останній наполягав на
такому клопотанні. Відмову суд мотивував відсутністю перекладача в межах
населеного пункту. Який принцип адміністративного судочинства порушено у
даному випадку?
1042.
Під час розгляду адміністративного позову, суддею Вінницького
районного суду долучено покази свідка щодо обставин справи, однак останні
додані лише у письмовому вигляді без допиту свідка в залі суду. Який принцип
адміністративного судочинства порушено у даному випадку?
1043.
Після розгляду адміністративного позову щодо утворення
податкового боргу, суддя окружного адміністративного суду не викликав для
пояснень у цій справі працівника Державної податкової служби України, який
проводив перевірку і встановив борг. Який принцип адміністративного
судочинства порушено у такому випадку?
1044.
Позивач Р звернувшись до Н-ського районного суду хотів
дізнатись про те, на яку дату призначений розгляд його адміністративного
позову. Помічник судді відмовив у наданні такої інформації. Який принцип
адміністративного судочинства порушено у даному випадку?

1045.
Розглянувши адміністративний позов, поданий позивачем
Перовим С., суддя Р-ського міського суду, як адміністративного суду, визнав
відсутність
закону,
яке
регулює
відносини
у
вказаному
адміністративномуспорі. Яке джерело адміністративного судочинства буде
використано у даномувипадку?
1046.
Розглянувши адміністративний позов, поданий позивачем
Карповим Н., суддя Н-ського міського суду, як адміністративного суд визнав
неможливість застосування аналогії закону, та можливість застосування
конституційних принципів і загальних засад права. Яке джерело
адміністративного судочинства буде використано у даному випадку?
1047.
Пилипенко планує звернутися до Верховного Суду як суду першої
інстанції з позовною заявою до Президента України, вважаючи, що

бездіяльністю Президента України порушено його права. Який спосіб захисту
має обрати Пилипенко у позовній заяві?
1048.
26.04.2019 р. до Одеського окружного адміністративного суду
надійшов позов ТОВ «ТУРИСТ» до ГУ ДФС в Одеській області щодо
законності перевірки підключення господарства позивача до системи
водовідведення міста. Який спосіб захисту має обрати ТОВ «ТУРИСТ» у
позовній заяві?
1049.
Кравченко подала адміністративний позов до Держави Україна в
особі Вищої ради правосуддя про визнання бездіяльності протиправною та
стягнення компенсації. Який спосіб захисту має право обрати Кравченко у
позовній заяві?
1050.
Орган місцевого самоврядування відмовив громадянину А. в
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки. Громадянин А. звернувся до адміністративного суду з
позовом – зобов’язати надати такий дозвіл. Суд змінив спосіб захисту –
зобов’язав визнати право власності на земельну ділянку. Чи правомірно,
враховуючи ст. 5 КАС України, вчинив суд?
1051.
До Одеського окружного адміністративного суду надійшов позов
Головного управління ДПС в Одеській області до Комунального підприємства
«Вилківський Міськводоканал» про стягнення з відповідача суми
заборгованості по податку на додану вартість на загальну суму 111 465,72 грн.
на відповідний бюджетний рахунок. В якій формі адміністративного
судочинства розглядатиметься вказана справа?
1052.
В якій формі адміністративного судочинства суддя Окружного
адміністративного суду міста Києва розглядатиме позовну заяву ОСОБА_1 до
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про визнання
протиправним та скасування рішення?
1053.
До Чернівецького окружного адміністративного суду надійшов
адміністративний позов ОСОБА_1 до Донецької обласної прокуратури про
стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу з 29.12.2020 р. по
12.08.2021 р. в сумі 135967,55 грн. В якій формі адміністративного
судочинства розглядатиметься вказана справа?
1054.
В якій формі адміністративного судочинства розглядатиметься
позов ОСОБА_1 до Кадрової комісії Офісу Генерального прокурора з розгляду
дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку
та здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурорів, Офісу

Генерального прокурора про визнання протиправним та скасування рішення,
зобов`язання вчинити дії?
1055.
ОСОБА_1 звернувся до суду із адміністративним позовом до
Головного управління Держеокадастру у Чернівецькій області про скасування
постанови про накладення адміністративного стягнення. В якій формі
адміністративного судочинства розглядатиметься вказана справа?
1056.
До Тернопільського окружного адміністративного суду звернувся
ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в
Тернопільській області Управління Державної казначейської служби України у
м. Тернополі про зобов`язання сформувати та подати подання про повернення
сплаченого збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з операції
купівлі-продажу нерухомого майна. В якій формі адміністративного
судочинства розглядатиметься вказана справа?
1057.
В якій формі адміністративного судочинства розглядатиметься
позов ОСОБА_1, ОСОБА_2 до Берегометської селищної територіальної
виборчої комісії про визнання протиправними дій, визнання протиправними
та скасування рішень?
1058.
Позивач звернувся до Харківського окружного адміністративного
суду з позовом до Кабінету міністрів України та Міністерства охорони
здоров`я України про визнання протиправним та скасування розпорядження
Кабінету міністрів України від 08.02.2021 № 103-р. В якій формі
адміністративного судочинства розглядатиметься вказана справа?
1059.
ОСОБА_1 звернувся до суду з адміністративним позовом про
визнання протиправним та скасування пункту 4 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 21.02.2018 № 103 "Зміни, що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України" до постанови Кабінету Міністрів України від
30.08.2017 № 704. В якій формі адміністративного судочинства
розглядатиметься вказана справа
1060.
До
адміністративного
суду
надійшов
позов
ПАТ
сільськогосподарського підприємства «ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА» до
Тузлівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області, в якому
позивач просить суд визнати протиправним та нечинним рішення LXII сесії
першого скликання Тузлівської сільської ради від 13.07.2020 №941-1 «Про
встановлення ставок земельного податку пільг зі сплати земельного податку
та ставок орендної плати за землю на території Тузлівської сільської ради на
2021 рік» в частині встановлення 12 відсотків від нормативної грошової оцінки
для земель з категорією рекреаційного призначення та цільовим призначенням
для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення. В
якій формі адміністративного судочинства розглядатиметься вказана справа?
1061.
До адміністративного суду надійшов позов ОСОБА_1 до
Головного управління Національної поліції в Луганській області, в якому
позивач просив суд: визнати протиправною бездіяльність Головного

управління Національної поліції в Луганській області в частині невжиття
заходів щодо усунення допущеного порушення розрахунку пенсії ОСОБА_1
відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби та деяких інших осіб»; стягнути з Головного управління
Національної поліції в Луганській області на користь позивача ОСОБА_1
відшкодування моральної шкоди у сумі 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч)
грн. В якій формі адміністративного судочинства розглядатиметься вказана
справа?
1062.
Позивач звернувся до адміністративного суду, зазначаючи, що
відповідач протиправно не надав запитувану ним у запиті про надання
публічної інформації від 06.03.2021 р. копію документа згідно Закону України
«Про доступ до публічної інформації», відповідно до якого розпорядник
інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п`яти
робочих днів з дня отримання запиту. В якій формі адміністративного
судочинства розглядатиметься вказана справа?
1063.
В якій формі адміністративного судочинства розглядатиметься
справа за позовною заявою Головного управління Державної податкової
служби у Кіровоградській області про стягнення з громадянина А.
податкового боргу з земельного податку з фізичних осіб в розмірі 14031,23
грн.?
1064.
Хто із перерахованих суб’єктів НЕ єсуб’єктом владних
повноважень відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України?
1065.
У чому полягає зміст диспозитивності в адміністративному
судочинстві?
1066.
Які дії має вчинити адміністративний суд у разі відсутності закону,
що регулює спірні правовідносини?
1067.
Позивач звернувся до суду з позовом про встановлення наявності
(відсутності) компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень. Хто
може бути позивачем в даній ситуації?
1068.
Громадянин В. відмовився від права на звернення до
адміністративного суду. Якою вважається така відмова за Кодексом
адміністративного судочинства України?
1069.
Який запис судового засідання в адміністративній справі є
офіційним?
1070.
Яка із перелічених адміністративних справ НЕ буде розглядатися
за правилами загального позовного провадження?
1071.
Яка із перелічених адміністративних справ буде розглядатися за
правилами загального позовного провадження?
1072.
Апеляційне оскарження судового рішення в адміністративній
справі є … учасника справи?
1073.
Чи допускається касаційне оскарження судового рішення
адміністративного суду першої інстанції без його перегляду в апеляційному
порядку?
1074.
В якій формі адміністративного судочинства розглядаються типові
справи?

1075.
Визначіть критерій, за яким суд оцінює рішення, дії чи
бездіяльність суб’єкта владних повноважень?
1076.
Як називається критерій, за яким суд оцінює рішення, дії чи
бездіяльність суб’єкта владних повноважень на предмет дотриманням
необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав,
свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення
(дія)?
1077.
Чи мають право суб’єкти владних повноважень звернутися до
адміністративного суду?
1078.
Під час судового засідання працівники телебачення голосно
розмовляли між собою та безконтрольно переміщувалися в залі судового
засідання і фільмували всіх учасників справи. Який принцип
адміністративного судочинства був порушений в цьому випадку?
1079.
Суд відмовив в розгляді позовних вимог оскільки нормативноправові акти щодо визначення умов, порядку та розмірів, за якими має
проводитись перерахунок пенсій на підставі рішень судів, – не приймались.
Змістом якого принципу адміністративного процесу є положення про те, що
забороняється відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи з
мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства,
яке регулює спірні відносини?
1080.
Яке із перелічених завдань НЕ є завданням адміністративного
судочинства?
1081.
У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів
владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті
(вчинені) вони своєчасно. Що, згідно КАС України, розуміється під
своєчасним прийняттям рішення суб’єктом владних повноважень?
1082.
У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів
владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті
(вчинені) вони безсторонньо. Що згідно КАС України розуміється під
безсторонністю прийняття рішення суб’єктом владних повноважень?
1083.
У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів
владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті
(вчинені) вони обгрунтовано. Що згідно КАС України розуміється під
обгрунтованістю прийняття рішення суб’єктом владних повноважень?
1084.
До суду звернулось ТОВ «Реверс Інвест» з позовом до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, у якому позивач просить суд визнати протиправним і
скасувати розпорядження відповідача від 13.08.2019 №1552 про анулювання
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг
ТОВ «Реверс Інвест». Даний спір слід розглядати в порядку… судочинства.
1085.
До суду надійшли матеріали позовної заяви Косача до Військової
частини А1119 про визнання протиправною бездіяльності, зобов`язання
вчинити дії. Обгрунтовуючи вимоги позивач вказує, що відповідач не
правомірно не нарахував та не виплатив йому індексації грошового
забезпечення за період з 01.01.2016 р. по 19.10.2018 р., а також не провів
своєчасний розрахунок при звільненні з військової служби. Даний спір
розглядатиметься в порядку … судочинства?

1086.
До суду звернулося Головне управління ДФС у Житомирській
області із позовом до Бігуня про стягнення податкового боргу. В якому виді
судочинства розглядається ця справа?
1087.
В якому виді судочинства розглядається позов Головного
управління ДПС у Луганській області до фізичної особи-підприємця про
стягнення податкового боргу з орендної плати за землю з фізичних осіб?
1088.
В якому виді судочинства розглядається справа за заявою органу
доходів і зборів до фізичної особи-підприємця про визнання його банкрутом?
1089.
Татаров звернувся до суду з позовом до Управління соціального
захисту населення про визнаня протиправною відмови визнати за позивачем
статус інваліда війни та видати посвідчення встановленого зразка та
зобов`язаня вчинити дії. За правилами якого судочинства слід розглядати цю
справу?
1090.
Кормич звернувся до суду з позовом про визнання протиправним
та скасування рішення відповідача про відмову в перетинанні державного
кордону України як громадянина України, який досяг 16-річного віку. За
правилами якого судочинства слід розглядати цю справу?
1091.
Справа про визнання протиправними дій відповідача, що
виявились у відмові здійснити перерахунок та виплату позивачу щорічної
допомоги на оздоровлення відповідно до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» розглядатиметься в порядку … судочинства?
1092.
Литвин звернувся до суду з адміністративним позовом до Держави
Україна в особі керівника Криворізької місцевої прокуратури №2 Коценка
М.В. з вимогою про визнання дій протиправними та постановлення окремої
ухвали. Якому із судів підсудний цей спір?
1093.
Собко звернувся до суду з позовом до Департаменту житлової,
комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради,
Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківського
обласного військового комісаріату, третя особа, що не заявляє самостійних
вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача – Тисменицький районний
військовий комісаріат Івано-Франківського ОВК, про визнання протиправними
дій відповідачів та зобов`язання Житлової комісії Виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради зарахувати на квартирний облік в пільгову
(першочергову) чергу старшого солдата запасу Собка, як учасника бойових
дій, інваліда 2 групи, зі складом сім`ї одна особа. Який суд розглядатиме цей
спір?
1094.
Ребрик звернувся до Артемівського районного суду м. Луганська
з позовом, в якому просить зобов'язати Прокуратуру Луганської області
вчинити певні дії. Розглянувши позовну заяву, суддя Зорік М. В. вирішив що
спір не підсудний загальному місцевому суду як адміністративному. Чому
таке рішення є законним і обгрунтованим?
1095.
До Київського районного суду м. Харкова надійшла позовна заява
Чебрика до Відділу примусового виконання рішень Управління державної
виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у

Харківській області про скасування постанови про закінчення виконавчого
провадження. При дослідженні матеріалів справи суд дійшлов висновку, що
справа підсудна Харківському окружному адміністративному суду. Чому суд
прийняв таке рішення?
1096.
Позивач в інтересах неповнолітньої доньки звернувся до
Новоград-Волинського міськрайонного суду як адміністративного суду з
позовом в якому просив визнати протиправною відмову відповідача у видачі
донці паспорта громадянина України у вигляді книжечки; зобов`язати
відповідача оформити та видати паспорт громадянина України у формі
книжечки. Суд вирішив, що спір не підсудний загальному місцевому суду як
адміністративному суді. Правила якої підсудності було порушено при подачі
позову в цій справі?
1097.
Бурлачок звернувся до Волинського окружного адміністративного
суду з позовом до Волинської митниці ДФС про скасування постанови в справі
про порушення митних правил від 27.03.2019 № 1124/20500/19. Суд вирішив,
що спір не підсудний даному адміністративному суду, оскільки порушено
правила … підсудності
1098.
Божко звернувся до Вінницького окружного адміністративного
суду з позовом до Чернівецької митниці ДФС про скасування постанови в
справі про порушення митних правил. Суд встановив, що спір не підсудний
даному адміністративному суду, у зв'язку з порушенням правила предметної
підсудності. Які дії має вчинити суд?
1099.
До предметної підсудності якого суду належить спір щодо
законності рішення Управління безпеки міста Львівської міської ради про
притягнення ПП «Ласунка-Маркет» до адміністративної відповідальності?
1100.
Спір щодо законності рішення про притягнення позивача до
адміністративної відповідальності належить до предметної підсудності
місцевого загального суду як адміністративного. Які дії має вчинити суддя
Львівського окружного адміністративного суду, якому надійшов даний позов
для розгляду?
1101.
До предметної підсудності якого суду належить позов ПП
«Сонечко-Маркет» до Управління безпеки міста Чернівецької міської ради про
скасування постанови про накладення адміністративного стягнення?
1102.
До Чернівецького окружного адміністративного суду надійшов
позов Гуцкала до Чернівецької митниці про скасування постанови у справі про
порушення митних правил. Які дії має вчинити суд встановивши, що цей спір
належить до предметної підсудності місцевого загального суду як
адміністративного?
1103.
Визначте, який суд має розглядати спір з приводу рішень, дій чи
бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до
адміністративної відповідальності?
1104.
До суду надійшов позов про оскарження дій чи бездіяльності
кандидата у депутати сільської, селищної ради, кандидатів на посаду
сільського, селищного голови, їх довірених осіб. Визначте, який суд
розглядатиме даний спір?

1105.
Визначте, який суд розглядатиме спір про примусове повернення
в країну походження або третю країну іноземців та осіб без громадянства?
1106.
Визначте, який суд розглядатиме адміністративну справу про
продовження строку затримання іноземців або осіб без громадянства з метою
їх ідентифікації та (або) забезпечення примусового видворення за межі
території України?
1107.
До Чернівецького окружного адміністративного суду надійшов
позов про затримання іноземця до вирішення питання про визнання його
біженцем або особою, яка потребуює додаткового захисту в Україні. Визначте,
чи правильний суд був обраний позивачем?
1108.
Справа про затримання іноземців або осіб без громадянства з
метою забезпечення їх передачі відповідно до міжнародних договорів України
про реадмісію має розглядатися?
1109.
Яким адміністративним судом розглядатиметься справа про
оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інформації, інформаційних
агентств, підприємств, установ, організацій, їх посадових та службових осіб,
творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств,
що порушують законодавство про вибори та референдум?
1110.
Яким із наведених судів вирішуватиметься адміністративна справа
з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої
посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень
судів у справах, пов’язаних із виборчим процесом?
1111.
Яким із наведених судів вирішуватиметься адміністративна справа
з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади,
Національного банку України чи іншого суб’єкта владних повноважень,
повноваження якого поширюються на всю територію України, крім випадків,
визначених КАС України?
1112.
Яким із наведених судів вирішуватиметься адміністративна справа
з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду
скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та рішень у
сфері державної допомоги суб’єктам господарювання, адміністративні справи
за позовом Антимонопольного комітету України у сфері державної допомоги
суб’єктам господарювання, адміністративні справи, відповідачем у яких є
дипломатичне представництво чи консульська установа України, їх посадова
чи службова особа?
1113.
Яким із наведених судів вирішуватиметься адміністративна справа
про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону
(примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії?
1114.
Голосіївський районний суд міста Києва передав позовну заяву
Волоха про перерахунок пенсії на розгляд Київського окружного
адміністративного суду, оскільки:
1115.
Дорош звернувся до адміністративного суду з позовною заявою до
Циркунівської сільської ради Харківського району Харківської області, в якій
просить визнати неправомірними дії та бездіяльність відповідача по

ненаданню інформації по запиту від 06.07.2020 р., зобов`язати відповідача
надати інформацію. Суд відкрив провадження у справі так як компетенція
адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах,
зокрема:
1116.
Київський окружний адміністративний суд відмовив у відкритті
провадження в адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 до Батальйону
патрульної поліції у м. Бориспіль Управління патрульної поліції у Київській
області Департаменту патрульної поліції про стягнення моральної шкоди,
оскільки юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи:
1117.
Міністерство оборони України звернулось до Окружного
адміністративного суду міста Києва з позовом до Південного офісу
Держаудитслужби, в якому просить визнати протиправним та скасувати
висновок відповідача про результати моніторингу закупівлі за процедурою
закупівлі в частині встановлених порушень законодавства та зобов`язання
усунути виявлені недоліки. Чи поширюється юрисдикція адміністративних
судів на спори фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або
бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону
України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для
гарантованого забезпечення потреб оборони"?
1118.
Яким із перелічених адміністративних судів розглядаються скарги
щодо законності актів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів?
1119.
До якого із перелічених адміністративних судів може бути подано
скаргу на рішення Вищої ради правосуддя, ухвалене за результатами розгляду
скарги на рішення її Дисциплінарної палати?
1120.
До якого із перелічених адміністративних судів оскаржуються дії
кандидатів на пост Президента України, їхніх довірених осіб?
1121.
Яким із наведених адміністративних судів вирішуються
адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу
виконавчої влади?
1122.
Яким із наведених адміністративних судів вирішуються справи з
приводу оскарження нормативно-правових актів Національного банку
України чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого
поширюються на всю територію України?
1123.
Яким із наведених адміністративних судів вирішуються справи з
приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду
скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та рішень у
сфері державної допомоги суб’єктам господарювання?
1124.
Яким із наведених адміністративних судів вирішуються справи за
позовом Антимонопольного комітету України у сфері державної допомоги
суб’єктам господарювання?
1125.
Яким із наведених адміністративних судів вирішуються справи,
відповідачем у яких є дипломатичне представництво чи консульська установа
України, їх посадова чи службова особа?

1126.
Яким із наведених адміністративних судів вирішуються справи
про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії?
1127.
Яким із наведених адміністративних судів вирішуються справи
про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії?
1128.
Розпорядженням
голови
Донецького
окружного
адміністративного суду від 1.12.2020 №3рІ-г передано справу №200/6915/20а, матеріали якої містять секретну інформацію, передбачену Зводом
відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом СБУ
№440 від 12.08.2005, до Полтавського окружного адміністративного суду.
Відмітьте положення КАС України, яким керувався суд при передачі
адміністративної справи на розгляд іншому адміністративному суду.
1129.
Львівський окружний адміністративний суд передав на розгляд до
Окружного адміністративного суду м. Києва адміністративну справу за
позовом ОСОБА_1 до Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва
Табінського О. В., третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо
предмету спору на стороні відповідача ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" про
визнання протиправною та скасування постанови про відкриття виконавчого
провадження. Виберіть підставу передачі адміністративної справи на розгляд
іншого адміністративного суду.
1130.
Справа Федорчука С. щодо однієї з вимог підсудна окружному
адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) – місцевому загальному
суду як адміністративному суду. Який суд розглядатиме цю справу?
1131.
Приватне підприємство, зареєстроване у м. Вінниці, звернулося до
суду з позовом до Головного управління Державної служби геології та надр
України Житомирської області про визнання протиправним та скасцування
наказу щодо встановлення терміну для усунення порушень. Визначте суд,
чкий уповноважений розглядати дану адміністративну справу?
1132.
Позивач звернувся до Полтавського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги із заявами про надання правової
допомоги у частині складення процесуальних документів, проте відповідач
неналежним чином розглянув вказану заяву. Позивач вважає, що йому
незаконно відмовлено у призначенні захисника для подання двох скарг до
суду. Таким чином, його заява про надання безоплатної правової допомоги в
частині складення процесуальних документів по суті залишилась
нерозглянутою. У зв`язку з цим позивачу завдано моральної шкоди, яка
підлягає відшкодуванню відповідачем в сумі 10000,00 грн. Чи правильно
позивач об’єднав вказані позовні вимоги в одну адміністративну позовну
заяву?
1133.
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду розглянув
позовну заяву до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів,
Прокуратури області про скасування рішення та наказу, поновлення на роботі,
стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Адміністративна
справа підсудна Верховному Суду як суду першої інстанції щодо позовних
вимог до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про скасування
рішення. В іншій частині вимог до Прокуратури області про скасування

наказу, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час
вимушеного прогулу підсудна окружному адміністративному суду. Яке
рішення має ухвалити Верховний Суд вирішуючи питання про прийняття до
розгляду цієї позовної заяви?
1134.
Які повноваження має місцевий адміністративний суд?
1135.
Визначте, в чому полягає предметна юрисдикція як механізм
розподілу справ між адміністративними судами першої інстанції?
1136.
Який суд є судом апеляційної інстанції у справі щодо законності
дій чи бездіяльності Верховної Ради України?
1137.
Особа звернулась до окружного адміністративного суду з
позовною заявою до прокуратури (відповідач) про визнання протиправною
бездіяльності прокуратури щодо ненадання постанови про закриття
кримінального провадження, копії заяви, копії попередження про кримінальну
відповідальність за поширення недостовірних відомостей, копії протоколу
допиту як потерпілого, які знаходяться у кримінальному провадженні. Чи
підсудна ця справа адміністративному суду?
1138.
Особа звернулася до суду з позовом, у якому просила скасувати
рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав та їх
обтяжень. Під юрисдикцію якого суду підпадає ця справа, якщо
правовідносини пов’язані з реалізацією прав іпотекодержателя на предмет
іпотеки – квартири позивача і виникли у зв’язку із запереченням позивачем
такого права?
1139.
Які наслідки встановлення адміністративними судами різних
інстанцій відсутності адміністративної юрисдикції спору?
1140.
На кого покладений обов’язок правильно визначити підсудність
адміністративної справи?
1141.
На кого покладений обов’язок перевірити правильність
визначення підсудності адміністративної справи?
1142.
Висновок
адміністративного
суду
щодо
підсудності
адміністративної справи викладається у формі ухвали. Який висновок,
залежно від правильності визначення критеріїв та виду підсудності
адміністративної справи може містити резолютивна частина ухвали?
1143.
Вид підсудності, який дає відповідь на запитання: «Який
адміністративний суд територіально буде розглядати і вирішувати
адміністративну справу?» називається?
1144.
Який із критеріїв відносить справу до адміністративної
юрисдикції?
1145.
Яка із наведених категорій справ розглядатиметься апеляційним
адміністративним судом як судом першої інстанції?
1146.
Який спір розглядатиметься апеляційним адміністративним судом
як судом першої інстанції?
1147.
Яка із наведених категорій справ розглядатиметься Верховним
Судом як судом першої інстанції?
1148.
Яка справа розглядатиметься Верховним Судом як судом першої
інстанції?

1149.
Яким чином вирішуватиметься питання вибору адміністративного
суду, якщо адміністративна справа Іваненка В. щодо пов’язаних вимог
територіально підсудна різним місцевим адміністративним судам?
1150.
Адміністративна справа Дідика Р. щодо однієї з вимог підсудна
апеляційному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) –
місцевому адміністративному суду. Який суд розглядатиме цю справу?
1151.
Ухвалою якого суду визначається підсудність справи, у якій
однією із сторін є суд або суддя адміністративного суду, до підсудності якого
віднесена ця справа за загальними правилами?
1152.
За правилами якої підсудності визначається підсудність справ, у
яких однією із сторін є Верховний Суд або суддя цього суду?
1153.
Яким адміністративним судом вирішуються справи з приводу
оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, прийнятого на
контрольному пункті в’їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію?
1154.
Результати автоматизованого розподілу (повторного розподілу)
справи оформлюються протоколом. Згідно з витягом з протоколу
автоматизованого розподілу судової справи між суддями Львівського
окружного адміністративного суду справу передано на розгляд головуючому
судді Москалю Р.М. Які відомості має містити даний документ?
1155.
Згідно з витягом протоколу повторного автоматизованого
розподілу судової справи між суддями Тернопільського окружного
адміністративного суду справу передано судді Кравціву О.Р. Які відомості має
містити протокол про результати автоматизованого розподілу?
1156.
Розпорядженням керівника апарату Окружного адміністративного
суду м. Києва адміністративну справу №640/11858/19 передано на
автоматизований перерозподіл справ між суддями. Відповідно до витягу з
протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між
суддями від 12.05.2020 року, вказану справу перерозподілено судді Кармазіну
О.А. Які відомості має містити протокол автоматизованого повторного
розподілу справи?
1157.
Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу справи між
суддями визначено склад колегії суддів: головуючий суддя – Спаскін О.А.,
судді: П`янова Я.В., Присяжнюк О.В. Головуючим суддею Спаскіним О.А.
заявлено самовідвід, яку ухвалою Другого апеляційного адміністративного
суду задоволено. В якому з перелічених випадків суддя не може брати участі в
розгляді адміністративної справи і підлягає відводу (самовідводу)?
1158.
Ухвалою Верховного Суду задоволені заяви суддів Васильєвої
І.А., Бившевої Л.І. та Юрченко В.П. про самовідвід, справу передано для
повторного автоматизованого розподілу між суддями. В якому випадку суддя
не може брати участі в розгляді адміністративної справи і підлягає відводу
(самовідводу)?
1159.
Згідно з штампом реєстрації вхідної кореспонденції позов
Українського
державного
інституту
культурної
спадщини
до
Антимонопольного комітету України про визнання протиправним рішення,
зобов`язання вчинити дії надійшов до суду 18.09.2021р, тоді як

автоматизований розподіл між суддями здійснено лише 21.09.2021р. Саме
18.09.2021р. суддя Добрянська Я.І. знаходилася у відпустці. Чи може суддя
Добрянська Я.І. брати участь в розгляді цієї адміністративної справи? А відтак,
розподіл справ, які надійшли до канцелярії суду та були зареєстровані в день
перебування судді у відпустці відбувся без дотримання вимог Положення про
автоматизовану систему документообігу суду. і підлягає відводу
(самовідводу)?
1160.
Розпорядженням Тернопільського окружного адміністративного
суду від 04.01.2021 № 26 призначено повторний автоматизований розподіл
справи у зв`язку з відрахуванням зі штату суду судді Шульгача М.П. Які
відомості має містити протокол за результатами автоматизованого повторного
розподілу справи в цьому випадку?
1161.
Засобами електронної пошти до Чернігівського окружного
адміністративного суду надійшла заява про відвід судді Копота С.Л. у зв`язку з
тим, що що суддя давно відомий у Чернігові як учасник суддівських кланів,
про що свідчать статті у ЗМІ, які ніким не спростовані, інформація не
скасована судом як неправдива (вказана публікація за 06.07.2010 долучена до
матеріалів справи). Чи підлягає відводу (самовідводу) суддя Копот С.Л. з
наведених підстав?
1162.
Засулич звернувся до Окружного адміністративного суду міста
Києва з позовною заявою до Кабінету Міністрів України, Пенсійного фонду
України, третя особа: Головне управління Пенсійного фонду України в
Запорізькій області із позовом про визнання незаконним та скасування пункту
1.1. постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року №1088
«Деякі питання виплати пенсії окремим категоріям громадян». Яким буде
склад суду в цій справі?
1163.
В якому складі суду Шостим апеляційним адміністративним
судом розглядатиметься апеляційна скарга ОСОБА_1 на рішення
Чернігівського окружного адміністративного суду від 30.03.2021 р.?
1164.
В якому складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду
Верховного
Суду
розглядатиметься
касаційна
скарга
Головного
територіального управління юстиції в Чернігівській області на рішення
Житомирського окружного адміністративного суду та постанову Сьомого
апеляційного адміністративного суду
1165.
У вересні 2020 р. Широківська районна державна адміністрація
Дніпропетровської області в порядку ст. 267 КАС України звернулась до
Третього апеляційного адміністративного суду з позовом про примусове
відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності. В якому
складі суду розглядаються адміністративні справи, підсудні апеляційним
адміністративним судам як судам першої інстанції?
1166.
ПАТ "Великобурлуцький сирзавод" звернулося до суду з позовом,
в якому просило скасувати податкове повідомлення-рішення Головного
управління ДПС у Харківській області №00000770402 та зобов`язати
відповідача задекларовану позивачем у податковій звітності з ПДВ суму
бюджетного відшкодування – 1976910,00 грн. зарахувати як сплату податку на

прибуток підприємства. У якому складі може розглядатися ця адміністративна
справа в суді першої інстанції?
1167.
04.01.2022 до Касаційного адміністративного суду у складі
Верховного Суду надійшла позовна заява Шашкова до Президента України,
де позивач просить зобов`язати відповідача належним чином відповісти на
його звернення. Адміністративні справи, підсудні Верховному Суду як суду
першої інстанції, розглядаються і вирішуються колегією у складі?
1168.
В адміністративній справі № 320/2687/21 за позовом ТОВ "Перша
дорожньо-будівельна компанія" до ГУ ДФС у Київській області про визнання
протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, призначено
судову-економічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту
Барабашу Р.В. В якому випадку експерт не може брати участі в
адміністративному процесі?
1169.
Представник Чернівецького прикордонного загону Західного
регіонального управління Державної прикордонної служби України звернувся
до суду з позовом до громадянина Республіки Польща Лешека про затримання
іноземця з метою забезпечення його передачі відповідно до міжнародних
договорів України про реадмісію. Відповідач заявив відвід перекладачу. В
якому із перелічених випадків перекладач буде відведений?
1170.
Ухвалою Сумського окружного адміністративного суду від
16.12.2021, призначено судово-економічну експертизу в справі №480/547/21.
06.01.2022 від судового експерта до суду надійшла заява про самовідвід. В
якому з випадків самовідвід експерта буде задоволений судом?
1171.
До Тернопільського окружного адміністративного суду
звернулося Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Тернопільській області з позовом до Спеціалізованої школи м. Заліщики про
застосування заходу реагування у сфері державного нагляду (контролю). Які з
процесуальних прав належать позивачеві в адміністративному судочинстві?
1172.
В закритому судовому засіданні розглядається позов Антонюка до
Військової частини А 1349 про визнання дій протиправними. Хто може бути
присутній у судовому засіданні під час закритого судового розгляду
адміністративної справи?
1173.
Панкратову двічі відмовлено у відкритті касаційного провадження
з підстав, що справа є малозначною. Панкратов втретє звернувся до
Верховного Суду з касаційною скаргою на постанову Третього апеляційного
адміністративного суду від 1.09.2021 р. Чи може суд, з урахуванням
конкретних обставин справи, визнати ці дії зловживанням процесуальними
правами?
1174.
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшла позовна
заява ОСОБА_1 до інспектора Надвірнянського ВП ГУНП Гаврильчука М. Я.,
про скасування постанови про притягнення до адміністративної
відповідальності, відшкодування завданої складанням адміністративного
протоколу шкоди. Чи може адміністративний суд, з урахуванням конкретних
обставин справи, визнати такі дії зловживанням процесуальними правами?

1175.
Проаналізувавши зміст позовних заяв, поданих ПАТ «Прайм
Ессетс Кепітал», суд дійшов висновку, що предмет оскарження, суб`єктний
склад та підстави вищевказаних позовів у справах №640/3273/21 та
№640/3568/21 є тотожними. Визначіть, у чому полягає зловживанням
процесуальними правами в цьому випадку?
1176.
Рішенням Приморського районного суду м.Одеси від 18.05.2018р.
у цивільній справі № 522/21996/17 за позовом ОСОБА_1 до ПП "Яна",
Одеської обласної державної адміністрації, яке набрало законної сили,
стягнуто на користь ОСОБА_1 компенсацію за завдану моральну шкоду у
розмірі 200000 грн. У судовому засіданні у справі № 815/2683/21-а, Одеським
окружним адміністративним судом встановлено, що позивач просить
прийняти уточнену позовну заяву з вимогою про стягнення з відповідачів ПП
"Яна" і Одеської обласної державної адміністрації моральної шкоди. Тобто
одночасно з позовними вимогами про визнання дій відповідачів
протиправними, визнання права позивача, зобов'язати вчинити певні дії, знов
висуває вимогу щодо стягнення 400000 грн. як компенсації за завдану
моральну шкоду. Чи можна визнати дії позивача зловживанням
процесуальними правами, що суперечать завданню адміністративного
судочинства?
1177.
До Одеського окружного адміністративного суду надійшла
позовна заява ТОВ «СПМК-17» до Південного міжрегіонального управління
Укртрансбезпеки. Проте, до справи не залучено третю особу без самостійних
вимог щодо предмету спору – ПП "Південьдортех". Чи можна визнати дії
позивача зловживанням процесуальними правами, що суперечать завданню
адміністративного судочинства?
1178.
Відповідач заявив відвід експерту, оскільки він перебуває в
службовій залежності від позивача. Чи зобов’язаний адміністративний суд
задовольнити дану заяву про відвід?
1179.
26.02.2020 до Запорізького окружного адміністративного суду
надійшов адміністративний позов Заступника керівника Запорізької місцевої
прокуратури №1, що діє в інтересах держави в особі Запорізької міської ради
до Виконавчого комітету Запорізької мської ради, в якому позивач просить суд
визнати протиправним та скасувати рішення виконавчого комітету Запорізької
міської ради №406 від 23.09.2019 «Про затвердження містобудівної
документації-детального плану території м. Запоріжжя в районі вул. Козачої,
3». Яким документом підтверджуються повноваження прокурора на участь у
судовому засіданні при здійсненні захисту прав, свобод та інтересів інших
осіб?
1180.
У березні 2019 р. заступник прокурора Луганської області в
інтересах держави в особі територіального управління Державної інспекції з
енергозбереження по Луганській області звернувся до суду з позовом до КП
"Стандарт-Луганськ" про стягнення суми економічних санкцій. В
обґрунтування своїх позовних вимог зазначав, що при проведенні
територіальним управлінням Державної інспекції з енергозбереження по
Луганській області комплексної перевірки використання паливно-

енергетичних ресурсів КП «Стандарт-Луганськ» було виявлено факти
нераціонального використання теплоенергії на загальну суму 15409,94 грн.,
що було зафіксовано в акті № 15-12/010 від 29.01.2019 р. В процесі розгляду
справи Територіальне управління Державної інспекції з енергозбереження по
Луганській області відмовилося від позову. Яким є наслідок відмови від
адміністративного позову, який поданий прокурором в інтересах держави?
1181.
До Полтавського окружного адміністративного суду 18.05.2020
звернувся перший заступник керівника Кобеляцької місцевої прокуратури з
позовом в інтересах держави в особі ДП "Н-ке лісове господарство" до ГУ
Держгеокадастру у Полтавській області про скасування наказів від 20.11.2019
№№ 11111-СГ, 11110-СГ, 11112-СГ, 11108-СГ, 11113-СГ, 11115-СГ, 11114СГ, 11101-СГ, 11109-СГ, 11116-СГ, від 25.11.2019 №№ 11656-СГ, 11654-СГ,
11653-СГ, якими третім особам надані дозволи на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для особистого
селянського господарства в межах норм безоплатної приватизації, визначених
ст. 121 Земельного кодексу України. Суд відкрив провадження в
адміністративній справі. Хто із перелічених осіб набув статусу позивача в цій
справі?
1182.
ОСОБА_1 та ОСОБА_2 звернулися до суду в інтересах
неповнолітньої ОСОБА_3 з позовом до Управління Державної міграційної
служби України в Чернівецькій області в особі Путильського районного
сектору Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області
щодо видачі ОСОБА_3, у зв'язку із досягненням нею 16-річного віку паспорта
громадянина України у формі книжечки. З якого моменту у громадянина
України Особи_3 виникає адміністративна правосуб'єктність?
1183.
Представник позивача зазначив в адміністративному позові, що
підстава для відмови, яка зазначена сільською радою у рішенні від 19.06.2020 є
неправомірною та призвела до штучного створення перешкод у реалізації
Позивачем права на безоплатне отримання земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибної ділянки). Що додається до позовної заяви, яка подається
представником позивача?
1184.
В судовому засіданні з розгляду касаційної скарги на постанову
Шостого апеляційного адміністративного суду від 13.01.2021 у справі
№580/3501/19 були присутні свідок, секретар судового засідання, судовий
розпорядник, помічник судді. Якому із наведених суб’єктів адміністративних
процесуальних правовідносин може бути заявлено відвід?
1185.
В якому складі суду Шевченківський районний суд м. Києва може
розглядати адміністративний позов Шимкова Я.Й. до головного інспектора з
паркування Київської міської ради і Головного управління Національної
поліції у м. Києві про визнання дій протиправними, визнання протиправною
та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення,
визнання протиправним та скасування акту огляду та тимчасового затримання
транспортного засобу, відшкодування моральної шкоди та зобов`язання

вчинити дії?
1186.
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшла позовна
заява Шикова до Департаменту патрульної поліції Національної поліції
України про скасування постанов у справі про адміністративні
правопорушення та закриття проваджень. Який із документів підтверджує
повноваження законного представника відповідача?
1187.
Батьки неповнолітньої Юлії звернулися до суду в її інтересах з
позовом до Управління Державної міграційної служби України в Полтавській
області щодо видачі Юлії у зв'язку із досягненням нею 16-річного віку
паспорта громадянина України у формі книжечки. Який документ
підтверджує повноваження законних представників Юлії в цій
адміністративній справі?
1188.
Дніпропетровський окружний адміністративний суд розглядає
адміністративну справу за адміністративним позовом Кірика до Глеюватської
сільської ради про визнання протиправними та скасування рішень. Який
документ підтверджує повноваження представника Глеюватської сільської
ради, який бере участь в розгляді адміністративної справи на основі договору?
1189.
Осокін Н. подав позов до Кабінету Міністрів України. Яким
складом суду вирішуються в окружному адміністративному суді
адміністративні справи, предметом оскарження в яких є рішення, дії чи
бездіяльність міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади?
1190.
ОСОБА_1 звернувся до суду із адміністративним позовом до
Білозерської районної ради, Управління соціального захисту населення
Білозерської районної державної адміністрації, а також їх керівників. Яким
терміном в Кодексі адміністративного судочинства України визначений орган
державної влади, орган місцевого самоврядування, їхні посадові чи службові
особи, інші суб’єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій на
основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень?
1191.
Справа розглядалася колегією суддів в складі: судді-доповідача Калашнікової О.В., суддів: Білак М.В., Жука А.В. Яким чином вирішуються
питання, що виникають під час розгляду справи колегією суддів?
1192.
В справі приймали участь позивач, адвокат позивача, відповідач,
його представник, прокурор, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог
щодо предмета спору, його представник. Які учасники адміністративного
процесу мають право знайомитися з технічним записом і протоколом судового
засідання?
1193.
Хто може бути відповідачем у справі № 420/14917/20 з приводу
оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої
посадової особи органу державної виконавчої служби?
1194.
Хто може бути відповідачем у справі № 360/3765/20, яка
розгядається Одеським окружним адміністративним судом з приводу
оскарження рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця?
1195.
Хто виступатиме позивачем у справі за позовом Лукова до
Департаменту праці, соціальної та сімейної політики Житомирської обласної
державної адміністрації з приводу проходження та звільнення з публічної
служби?

1196.
Визначіть, хто з перерахованих осіб НЕ є учасником
адміністративного процесу в справі № 240/18791/20?
1197.
В адміністративній справі № 824/20/20 приймали участь позивач,
адвокат позивача, відповідач, його представник, прокурор, третя особа, яка не
заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, його представник, експерт,
свідки. Хто з перерахованих осіб відноситься до учасників справи?
1198.
В адміністративній справі № 824/442/20 приймали участь позивач,
адвокат, відповідач, його представник, прокурор, третя особа, яка не заявляє
самостійних вимог щодо предмета спору, експерт, свідки. Хто з перерахованих
осіб відноситься до учасників справи?
1199.
В залі судового засідання присутні суддя, секретар судового
засідання, позивач, відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог
щодо предмета спору. Хто з перерахованих учасників адміністративної справи
має право змінити розмір позовних вимог?
1200.
В адміністративній справі № 816/21/20 приймали участь суддя,
секретар судового засідання, позивач, адвокат позивача, відповідач, його
представник, прокурор, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо
предмета спору, його представник, експерт, свідки. Хто з перерахованих осіб
НЕ має заінтересованості в результаті розгляду справи?
1201.
Корчіва Ю.О. та Корчів С.А., який є суддею, звернулися до суду в
інтересах неповнолітньої доньки Ані з позовом до Управління Державної
міграційної служби України щодо видачі Корчівій Ані, у зв'язку із
досягненням нею 16-річного віку паспорта громадянина України у формі
книжечки. У якому випадку Корчів С.А. може бути представником Корчівої
Ані в адміністративному суді?
1202.
У березні 2020 року заступник прокурора Чергнігівської області в
інтересах держави в особі територіального управління Державної інспекції з
енергозбереження по Чернігівській області звернувся до суду з позовом до КП
"Зоря" про стягнення суми санкцій. В процесі розгляду справи, прокурор
відмовився від позову. Які правові наслідки тягне відмова від
адміністративного позову прокурором, який представляє інтереси громадянина
або держави в адміністративному суді?
1203.
В адміністративній справі приймають участь позивач, адвокат,
відповідач, його представник, прокурор, третя особа, яка не заявляє
самостійних вимог щодо предмета спору, експерт, свідки. Хто з них має право
пред’явити зустрічний позов?
1204.
04 січня 2021 року на адресу суду від представника позивача
надійшло клопотання про залишення відзиву без розгляду, обґрунтоване тим,
що відзив на позовну заяву підписано особою, яка не має права її підписувати,
адже до відзиву не додано документи, що підтверджують повноваження
представника та відзив подано з пропуском строку встановленого судом. Крім
того, представник позивача клопотав перед судом про накладення штрафу на
відповідача за зловживання процесуальними правами. Хто встановлює
(визначає) факт зловживання учасником адміністративного судового процесу
його процесуальними правами?

1205.
Відповідач вказує, що на момент прийняття ухвали від 06.10.2020
р. у справі №420/9858/20 про відкриття провадження, до Одеського окружного
адміністративного суду було подано тотожніи позов (справа № 420/8825/20),
ухвала про повернення якого постановлена лише 22.10.2020 р. Також зазначає,
що окрім наведених тотожних позовів Приватний заклад вищої освіти
«Одеський міжнародний медичний університет» звертався з позовом до МОН
України про визнання протиправними та скасування вищенаведених наказів:
до Окружного адміністративного суду м. Київ (справа № 640/19352/20 від
17.08.2020 р., справа № 640/20192/20 від 28.08.2020 р., справа № 640/20226/20
від 31.08.2020 р., справа № 640/21084/20 від 08.09.2020 р., справа №
640/21473/20 від 10.09.2020 р., справа № 640/23357/20 від 05.10.2020 р-); до
Одеського окружного адміністративного суду (справа № 420/10628/20 від
13.10.2020 р.). На кого поширюється заборона про неприпустимість
зловживання процесуальним правами в адміністративному процесі?
1206.
До Одеського окружного адміністративного суду надійшов
адміністративний позов ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ ПЛЮС» до Державної
архітектурно-будівельної інспекції України. Пізніше було з’ясовано, що
відповідач у цій справі неналежний. Яка необхідна умова для заміни
неналежного відповідача?
1207.
Яке з перерахованих прав НЕ належить відповідачеві Офісу
великих платників податків ДПС у справі № 420/6333/20?
1208.
16.02.2021 р. адвокат Курінний А.С. в інтересах ОСОБА_1
надіслав електронною поштою касаційну скаргу. Яка операційна система
забезпечує розгляд адміністративної справи в електронній формі?
1209.
В яких справах Національне агентство з питань запобігання
корупції може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог
щодо предмета спору, на стороні позивача, відповідно до КАС України?
1210.
До Київського окружного адміністративного суду звернувся
ОСОБА_1 з позовом до Виконавчого комітету Бучанської міської ради, у
якому просить суд: визнати протиправними дії щодо ненадання відповіді на
запит про доступ до публічної інформації від 13.08.2020 №3. Коли позивач
ОСОБА_1 має право змінити предмет або підстави адміністративного позову?
1211.
ОСОБА_1 подала позов до Міністерства оборони України про
визнання протиправним та скасування пункту 4 протоколу та зобов`язання
вчинити певні дії. Пізніше, у справу вступила третя особи, яка заявляє
самостійні вимоги щодо предмета спору. Відповідно до Кодексу
адміністративного судочинства України після вступу третьої особи, яка
заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, розгляд справи починається:
1212.
Ухвалою від 4.03.2019 р., в судовому засіданні без виходу до
нарадчої кімнати, за згодою позивача, замінено неналежного відповідача
ОСОБА_4 територіальне управління юстиції у Тернопільській області на
належного - Управління державної виконавчої служби Головного
територіального управління юстиції у Тернопільській області та відкладено
розгляд справи до 05.03.2019. Які дії суду передбачені в КАС України в разі,
коли позивач не згоден на заміну відповідача іншою особою?

1213.
Курилюк О. звернувся в суд з позовом до Чернівецького обласного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки про
визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити певні дії. До
справи залучено Головне управління Пенсійного фонду України в
Чернівецькій області як третю особу без самостійних вимог щодо предмета
спору. Яким документом адміністративний суд вирішує питання про
залучення третіх осіб до участі у справі?
1214.
Чернівецький окружний адміністративний суд розгляндав
адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Управління праці та
соціального захисту населення Сторожинецької районної державної
адміністрації про визнання протиправною відмову та зобов`язання вчинити
певні дії. В судовому засідання давав показання свідок ОСОБА_5. Яким
правом наділений свідок в адміністративному судочинстві (процесі)?
1215.
ОСОБА_1
звернулася
до
Полтавського
окружного
адміністративного суду з позовною заявою до Головного управління
Пенсійного фонду України в Полтавській області про визнання бездіяльності
протиправною та зобов`язання вчинити певні дії та з проханням допитати
свідка С. у цій справі. На підставі якого процесуального документу суд
вирішуватиме питання про виклик свідка у судове засідання?
1216.
В процесі розгляду адміністративної справи виникла необхідність
допитати позивача - ОСОБА_1 як свідка. В якому випадку сторони, треті особи
та їх представники можуть бути допитані як свідки у адміністративному
процесі
1217.
09.02.2021р. до Черкаського окружного адміністративного суду
звернувся ОСОБА_1 із позовом до Обласної медико-соціальної експертної
комісії №2 Комунального закладу Черкаський обласний центр медикосоціальної експертизи Черкаської обласної ради про визнання протиправними
дій та зобов`язання вчинити певні дії. Хто в цій справі може бути допитаний
як свідок?
1218.
КП «Управління капітального будівництва» Слов`янської міської
ради Донецької області через свого представника - адвоката Христенка С.В.,
який діє на підставі ордеру від 2.04.2019 р., звернулось до Донецького
окружного адміністративного суду із позовною заявою до Слов`янського
міськрайонного відділу ДВС Східного міжрегіонального управління юстиції
(м. Харків), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету
спору: ТОВ «УКРБІЛРОС» про зобов`язання вчинити певні дії. В судове
засідання з’явився свідок К., який розуміє та розмовляє лише російською
мовою. Якою мовою відповідно до КАС України свідок в судовому засіданні
має право давати показання?
1219.
Який із наведених учасників адміністративної справи за позовом
ОСОБА_1 до Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Телявського
А.М., характеризується як особа, що має необхідні знання та якій доручається
дати висновок з питань, що виникають під час розгляду справи?
1220.
Окружним адміністративним судом міста Києва слухається справа
за позовом КП до Державної аудиторської служби України про визнання

протиправними та скасування висновку від 03.02.2021 про результати
моніторингу закупівлі UA-2020-08-31-004957-b та рішення №9 від 13.01.2021.
Про що секретар судового засідання доповідає судді під час судового розгляду
адміністративної справи?
1221.
ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Тернопільської митниці
ДФС, в якому просив суд визнати протиправним та скасувати рішення про
коригування митної вартості товару UA204000/2020/000041/1 від 10.02.2020.
В процесі розгляду справи Тернопільську митницю ДФС замінено
правонаступником – Поліською митницею Держмитслужби. Які правові
наслідки виникають у разі вступу в адміністративну справу правонаступника
сторони чи третьої особи?
1222.
До Луганського окружного адміністративного суду 27.08.2020
року надійшов позов ОСОБА_1 до Луганського апеляційного суду про
визнання протиправною бездіяльності та зобов`язання вчинити дії. Під час
слухання справи, усною ухвалою суду від відповідача були витребувані
додаткові докази, про уточнення яких секретар судового засідання звернувся
до судді. З якою метою секретар судового засідання може уточнювати суть
процесуальної дії?
1223.
ТОВ "Енера Чернігів" звернулось в суд з позовом до Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг про визнання протиправною та скасування постанови про
накладення штрафу в розмірі 85000,00 грн. В справі призначено судову
бухгалтерську експертизу, проведення якої доручено експертові Білодіду О.,
який має кваліфікацію експерта у сфері будівельно-технічних експертиз. Що
повинен повідомити експерт суду невідкладно?
1224.
В адміністративній справі № 360/3203/20 призначено судову
товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертові Кучуку О.П.
На що з переліченого НЕ має права експерт?
1225.
Одеський державний університет внутрішніх справ звернувся до
Одеського окружного адміністративного суду з позовною заявою до
ОСОБА_1 про визнання протиправною бездіяльність та стягнення 19992,86
грн. В судове засідання за ініціативою позивача були викликані свідки С. та П.
Який учасник справи відповідно до положень адміністративного
процесуального законодавства першим в судовому засіданні ставить
запитання свідкові?
1226.
Ухвалою адміністративного суду від 04.11.2019 у справі
№828/1113/19 призначено судову товарознавчу експертизу, проведення якої
доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім.
Засл. проф. М.С. Бокаріуса. На що з переліченого НЕ має права експерт?
1227.
Яким є наслідок не підтримання адміністративного позову
громадянином А, який поданий прокурором в інтересах цієї фізичної особи?
1228.
Яким судом та в якому складі розглядатиметься і
вирішуватиметься позов Сидорова до окружної виборчої комісії?
1229.
Яким судом розглядатиметься і вирішуватиметься позов гр. А. до
Кабінету Міністрів України про визнання протиправною бездіяльності

Кабінету Міністрів України щодо невнесення до Верховної Ради України
законопроекту на виконання (реалізацію) рішення Українського народу про
підтримку питання загальнодержавного значення на всеукраїнський
референдум за народною ініціативою?
1230.
До Шостого апеляційного адміністративного суду надійшов позов
міської організації однієї з політичних партій до Центральної виборчої комісії
про визнання бездіяльності протиправною. Дана справа була розглянута у
складі шести судів. Яким складом суду мав бути розглянутий цей позов?
1231.
Суддя Великої Палати Верховного Суду заявила самовідвід від
розгляду справи, оскільки позивачем у ній є особа – суддя апеляційного
адміністративного суду, де вона раніше працювала та іноді розглядала справи
у колегії разом з позивачем. Чи задоволить цю заяву Велика Палата
Верховного Суду?
1232.
До окружного адміністративного суду з позовом звернулося
управління Пенсійного фонду України району. Під час розгляду справи судом
встановлено необхідність заміни позивача з Пенсійного фонду України району
на управління Пенсійного фонду України міста. Як називається вказана
процесуальна дія?
1233.
У судовому засіданні представник позивача подав заяву про
відмову від позову та просив закрити провадження у справі. Суд ухвалив:
прийняти відмову представника позивача від адміністративного позову.
Натомість розгляд справи за адміністративним позовом третьої особи, яка
заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору про скасування рішення
сільської ради про демонтаж водонапірної вежі, продовжено. В чому полягає
зацікавленість третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета
спору на предмет спору?
1234.
На якій стороні може вступити у справу третя особа без
самостійних вимог щодо предмета спору?
1235.
За якої умови суддя, який під час попереднього вирішення цієї
справи брав участь у процесі, може брати участь у розгляді цієї справи і НЕ
підлягає відводу (самовідводу)?
1236.
Що є обов’язковою умовою заміни неналежної сторони в
адміністративному судочинстві
1237.
Хто може бути позивачем в адміністративній справі, що виникла у
зв’язку з проведенням та/або визначенням результатів конкурсу з визначення
приватного партнера та концесійного конкурсу?
1238.
Чи допускається самопредставництво співпозивачів та/або третіх
осіб без самостійних вимог на стороні співпозивачів у справах щодо
оскарження бездіяльності Кабінету Міністрів України щодо невнесення до
Верховної Ради України законопроекту на виконання (реалізацію) рішення
Українського народу про підтримку питання загальнодержавного значення на
всеукраїнський референдум за народною ініціативою, бездіяльності Верховної
Ради України щодо нерозгляду такого законопректу?
1239.
Яким актом встановлюються особливості розподілу судових справ
в адміністративному судочинстві?

1240.
Що слід розуміти під адміністративною процесуальною
дієздатністю?
1241.
Ким та на підставі якого процесуального документа приймається
рішення про допуск до участі в адміністративній справі експерта з питань
права та долучення його висновку до матеріалів справи?
1242.
Кому може заявлятися відвід (самовідвід)?
1243.
Як називаються учасники спірних адміністративно-правових
відносин, які після поданого адміністративного позову та відкриття
провадження в адміністративній справі, у судовому засіданні захищають
(відстоюють) свої права, свободи, інтереси?
1244.
Яка особливість представництва в адміністративній справі,
пов’язаній з виборчим процесом?
1245.
Яким складом адміністративного суду може бути уповноважено
розглядати і вирішувати адміністративну справу? Визначіть найбільш повний
варіант відповіді на запитання.
1246.
Визначіть, які з окремих палат входять до складу Касаційного
адміністративного суду Верховного Суду?
1247.
Як називається колегіальний склад суду, який створений у
Касаційному адміністративному суду Верховного Суду для розгляду справ
щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів?
1248.
Чи може різнитися у межах однієї адміністративної справи склад і
організаційно-правова форма адміністративного суду для вирішення
процесуальних питань, розгляду і вирішення адміністративної справи?
1249.
Назвіть чинники, які впливають на склад і організаційно-правову
форму складу адміністративного суду, уповноваженого розглядати і
вирішувати адміністративну справу?
1250.
Які обов’язкові реквізити має містити протокол автоматизованого
розподілу справи?
1251.
Виберіть обставину, коли суддя не може брати участі в розгляді
адміністративної справи і підлягає відводу (самовідводу)?
1252.
В яких із наведених категорій адміністративних справ іноземці чи
особи без громадянства можуть бути відповідачем?
1253.
В яких із наведених категорій адміністративних справ громадянин
України може бути відповідачем?
1254.
В яких випадках прокурор здійснює в адміністративному суді
представництво інтересів держави (оберіть найбільш повний та вичерпний
варіант відповіді)?
1255.
Хто може бути позивачем в адміністративній справі?
1256.
Який основний обов’язок осіб, які беруть участь у справі?
1257.
Який з касаційних судів НЕ входить до складу Верховного Суду?
1258.
Виберіть касаційний суд, який НЕ входить до складу Верховного
Суду?
1259.
Що з перерахованого характеризує третіх осіб, які заявляють
самостійні вимоги щодо предмета спору в адміністративному судочинстві?

1260.
Якого з перелічених прав НЕ мають треті особи, які заявляють
самостійні вимоги щодо предмета спору в адміністративному судочинстві?
1261.
Якого з перелічених прав НЕ мають треті особи, які не заявляють
самостійні вимоги щодо предмета спору в адміністративному судочинстві?
1262.
Визначіть, який із наведених судів НЕ здійснює розгляд та
вирішення справ у порядку адміністративного судочинства?
1263.
Із наведеного переліку оберіть того, хто за загальним правилом,
встановленим Кодексом адміністративного судочинства України, є
відповідачем в адміністративній справі?
1264.
До якого із наведених адміністративних судів оскаржуються акти,
дії чи бездіяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України?
1265.
Виберіть із запропонованих варіантів того, хто відповідно до
Кодексу адміністративного судочинства України НЕ може бути
представником у справі:
1266.
Який з наведених учасників адміністративних процесуальних
правовідносин забезпечує належний стан залу судового засідання і запрошує
до неї учасників адміністративного процесу?
1267.
Якого статусу набуває прокурор у випадку звернення до
адміністративного суду в інтересах держави у разі відсутності органу,
уповноваженого державою здійснювати відповідні функції у спірних
правовідносинах, або відсутності у цього органу повноважень щодо звернення
до суду?
1268.
ОСОБА_1 звернувся до Окружного адміністративного суду міста
Києва з адміністративним позовом до Заступника начальника центрального
міжрегіонального управління Державної міграційної служби України Дмитра
Лемеша, в якому просить визнати незаконним та скасувати рішення від
29.09.2020 р. №288 про скасування дозволу на імміграцію в Україну. На кого
покладається обов’язок щодо доказування правомірності рішення у цій справі?
1269.
В судове засідання з’явився свідок С., який пояснив суду, що про
обставини притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності він
дізнався від своєї дружини ОСОБА_6, яка є рідною сестрою ОСОБА_1 та в
момент ДТП була в транспортному засобі. Як має вчинити адміністративний
суд, якщо показання свідка С. ґрунтуються на повідомленнях іншої особи
ОСОБА_6?
1270.
Під час судового розгляду справи № 520/13535/2020 до
Харківського окружного адміністративного суду надійшло клопотання
представника позивача, в якому він просив суд призначити судову експертизу
безпеки життєдіяльності та охорони праці, проведення якої доручити
експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім.
засл. проф. М.І. Бокаріуса. Що повинен забезпечити експерт під час
проведення дослідження?
1271.
Суд зобов`язав Головне управління Держгеокадастру у
Кіровоградській області упродовж 5 днів від дня отримання ухвали надати до
суду: належним чином завірену копію листа Новогригорівської Першої
сільської ради Долинського району Кіровоградської області від 18 лютого

2020 року №61, посилання на який містить рішення, що оскаржується;
належним чином завірену копію рішення про задоволення клопотання
Новогригорівської
Першої
сільської
ради
Долинського
району
Кіровоградської області від 18 лютого 2020 року щодо використання
громадою села Широка Балка земельної ділянки, на яку претендує ОСОБА_1,
для випасання худоби. Чому витребовувані докази є належними?
1272.
В справі № 360/738/21 за адміністративним позовом ОСОБА_1 до
Головного управління Національної поліції в Луганській області про визнання
протиправною бездіяльності та зобов`язання вчинити певні дії, зобов`язано
позивача надати оригінали документів, які додані до позовної заяви в копіях,
– для огляду в судовому засіданні та засвідчення суддею копій письмових
доказів. Про яку властивість доказів йде мова?
1273.
До Луганського окружного адміністративного суду надійшла
позовна заява ОСОБА_1 до Головного управління Державної Служби України з
надзвичайних ситуацій у Луганській області про визнання протиправними дії,
зобов`язання вчинити певні дії. ОСОБА_1 зазначив про труднощі щодо
отримання письмових доказів у цій справі. З яким процесуальним документом
ОСОБА_1 може звернутися до суду для їх витребування у відповідача?
1274.
Хто обґрунтовуватиме належність доказів у справі за позовом
ОСОБА_1 до Сумського обласного територіального центру комплектування
та соціальної підтримки про визнання дій протиправними та зобов`язання
вчинити дії?
1275.
Судом розглядається позов ОСОБА_1 до Сумського обласного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки (08269552)
про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити дії. Однак в
ЄДРПОУ взагалі відсутня інформація про реєстрацію такої юридичної особи,
яка позивачем зазначається в позові як відповідач, відсутні дані щодо її
реєстрації. За вказаним кодом ЄДРПОУ (08269552) зазначено Сумський
обласний військовий комісаріат. Тому, суд дійшов висновку про необхідність
витребувати докази та письмові пояснення стосовно належного відповідача
при розгляді даної справи. Який доказ вважається таким, що має доказове
значення?
1276.
До Київського окружного адміністративного суду звернулась
ОСОБА_1 з позовом до Головного управління Пенсійного фонду у Вінницькій
області про визнання протиправними дій. Під час відкриття провадження
судом витребувано належним чином засвідчену копію пенсійної справи
позивача. В чому полягає належність цього доказу?
1277.
Судом витребувано в управлінні Пенсійного фонду України у
м.Краматорську Донецької області усі матеріали за результатами розгляду
заяви про призначення пенсії, розрахунок стажу, письмові пояснення стосовно
того, які періоди не зараховані до пільгового та страхового стажу з
зазначенням підстав не зарахування таких періодів, довідку форми ОК-5. У
чому полягає суть процедури витребування доказів судом в адміністративному
судочинстві (процесі)?
1278.
Що має зазначити позивач С. у клопотанні про виклик свідка Н.?

1279.
Визначте
спосіб
дослідження
висновку
експерта
в
адміністративній справі за позовом ТОВ «Фелінс» до Державної податкової
служби України про визнання протиправними дій?
1280.
У березні 2020р. ОСОБА_2 звернувся в суд із адміністративним
позовом до ГУ НП в Миколаївській області, в якому просив визнати
протиправним та скасувати наказ начальника ГУ НП в Миколаївській області
за №280 від 20.02.2020р. про неповну службову відповідність. Під час
розгляду справи судом встановлено, що за результатами виїзду на місце події
не законного вилову риби зібрані матеріали: протокол огляду місця події;
фототаблиця; список автотранспорту; пояснення капітанів суден ОСОБА_6 та
ОСОБА_7; фотокопії судової документації. Однак, виловлена риба не
оглянута, не перелічена, не виміряна її вага, не вилучена та не доставлена у
відділ поліції, що в подальшому під час досудового розслідування
унеможливило визначитись із розміром заподіяної шкоди та перевірку
дотримання рибалками правил любительського лову у частині можливості
виловити вудками 20 ящиків риби невстановленої ваги. На підставі яких
доказів мали б встановлюватимуться обставини у цій справі?
1281.
В судовому засіданні досліджено надані на спростування позовних
вимог видаткові накладні, відомості нарахування заробітної плати по
торговому агенту ОСОБА_1, звіт по взаєморозрахунках в розрізі торгових
агентів по агенту ОСОБА_1, накладні на повернення товару ТОВ "ГАЛАТЕА",
план продажів ТОВ "ГАЛАТЕА" з прізвищами торгових агентів, подяка
керівництва ТОВ "ГАЛАТЕА" ОСОБА_1, як кращому торговому
представнику команди за підписом директора ОСОБА_8 та печатки ТОВ
"ГАЛАТЕА". На переконання суду, вказані докази підтверджують той факт,
що ОСОБА_1 працювала у ТОВ "ГАЛАТЕА", хоча й не була зарахована в штат
товариства. Як Ви думаєте, що є процесуально-правовими гарантіями
правильної оцінки судом доказів?
1282.
В адміністративній справі № 400/1334/20 експертиза проводилася
в судовому засіданні. В якому вигляді, відповідно до адміністративного
процесуального законодавства, експерт може дати висновок в цьому випадку?
1283.
В судове засідання у справі за позовом ФОП ОСОБА_1 до
Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі про визнання протиправними та скасування
податкових повідомлень рішень викликано свідків: головного державного
ревізора-інспеткора Іщенко Івана Валерійовича, головного державного
ревізора-інспеткора Данієляна Артура Рафіковича. Що вважається основною
гарантією достовірності показань цих свідків як джерела доказів у
адміністративному судочинстві?
1284.
Остапенко К.Л. звернувся до Окружного адміністративного суду
міста Києва з позовною заявою до ГУ Державної податкової служби у місті
Києві, в якій просить визнати протиправною та скасувати вимогу про сплату
боргу (недоїмки) від 14.05.2019 №Ф-34074-17. Коли Остапенко К.Л. повинен
подати докази у справі на підтвердження своїх вимог?

1285.
На розгляд Львівського окружного адміністративного суду
надійшла позовна заява ГУ ДПС у Львівській області з вимогою до ОСОБА_1
про стягнення на користь бюджету податкового боргу в розмірі 24 923, 21 грн.
Які обставини є предметом доказування при судовому розгляді цієї
адміністративної справи?
1286.
Який з наданих елементів не входить до структури доказування
при розгляді позову ОСОБА_1 до Шахівської сільської ради Добропільського
району Донецької області про визнання протиправним та скасування рішення,
зобов`язання вчинити певні дії?
1287.
Головне управління ДПС в Івано-Франківській області 15.02.2021
звернулося в суд з позовною заявою до ТОВ «Геліос Групп» про стягнення з
розрахункових рахунків у банках, що обслуговують платника, а також з
готівкових коштів, що належать відповідачу в дохід місцевого бюджету
заборгованість в розмірі 363 523,90 грн. Підставою звернення до суду слугує
реалізація позивачем приписів ст. 95 Податкового кодексу України, зумовлена
бездіяльністю відповідача щодо сплати узгоджених податкових зобов`язань з
орендної плати за землю з юридичних осіб, відповідно до декларацій з плати
за землю від 18.02.2020 та 27.05.2020. Що із переліченого потребує
доказування в адміністративному судочинстві (процесі)?
1288.
Ухвалою суду витребувано у Донецького обласного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки заяву
позивача про виплату компенсації за речове майно, план забезпечення
речовим майном. Як правило, така заява позивача має бути подана
відповідачем до адміністративного суду?
1289.
Кіровоградський окружний адміністративний суд зробив висновок
про необхідність витребувати докази у відповідача, а саме: копію протоколу
Комісії на підставі якого прийнято рішення про внесення позивача до переліку
ризикових платників податків. Яким засобом доказування є цей доказ?
1290.
Свідок ОСОБА_2 в судовому засіданні пояснив, що він вважає
датою першої реєстрації транспортного засобу 2013 рік, проте чому він так
вважає пояснити суду не зміг. У адміністративному судочинстві (процесі) НЕ є
доказом показання свідка, який?
1291.
Суд поновив провадження у справі №440/6423/20 за позовом
ОСОБА_1 до Управління соціального захисту населення Виконавчого
комітету Київської районної в м. Полтаві ради та Центру по нарахуванню та
здійсненню соціальних виплат у Полтавській області про визнання дій
протиправними та зобов`язання вчинити певні дії, так як рішення Верховного
Суду у складі Касаційного адміністративного суду від 29.092020 р. у зразковій
справі №440/2722/20 набрало законної сили 13.01.2021 р. На чому в
адміністративному судочинстві (процесі) ґрунтуються преюдиційні факти?
1292.
Судом досліджений відеозапис, наданий позивачем, який
підтверджує, що інспектор СРПП Галицького ВП Тисменицького ВП ГУНП в
Івано-Франківській області Шаюк А.Є. не роз’яснив права, передбачені ст. 268
КУпАП, не заслухав пояснення, а тільки запитав місце проживання позивача
та вручив йому копію постанови. З якої процесуальної дії в адміністративному

судочинстві починається дослідження відео- і звукозаписів у судовому
засіданні?
1293.
Доказами: фото та відео в архіві DMT1 AM01042 та з TruCamLTi
20/20 ТС000744 підтверджено рух автомобіля в населенному пункті зі
швидкістю 75 км/год. Позивачем не визнаються обставини порушення ним
п.12.4 ПДР України. Позивач заперечив докази отримані за допомогою
TruCamLTi 20/20 ТС000744 оскільки надані відповідачем копії висновку
№04/02/03-3008 від 27.09.2018 року та додатку до нього щодо придатності
його до використання містять виправлення. Однак позивачем та відповідачем
визнано, що відповідно до Свідоцтва про повірку законодавчо регульованого
засобу
вимірювальної
техніки
№22-01/18039,
виданого
ДП
Укрметртестстандарт від 15.01.2020 р. та чинного до 15.01.2021 р., лазерний
вимірювач швидкості транспортних засобів TruCam LTІ 20/20 №ТС000744, є
придатним до застосування. Які форми пояснень використано в цій справі
сторонами?
1294.
Фус А. звернулася до суду із позовом про скасування постанови
згідно якої її було визнано винною в тому, що з 09.08.2020 по теперішній час
на порушення встановлених правил перебування іноземців в Україні вона
надає житло своєму чоловікові ОСОБА_2, громадянину Республіки Білорусь.
Із постановою не згодна, вважає неправомірною, так як 21.09.2018 у м. Мінськ
ними був укладений шлюб. 05.10.2018 вона разом з чоловіком придбали житло
у Чернігові, куди і переїхали 03.03.2019. Будинок був придбаний за кошти
чоловіка, але на її ім’я. Оскільки житло придбано у шлюбі, воно є спільною
сумісною власністю її та ОСОБА_2, а тому вона не може впливати на надання
чи ненадання чоловікові житла. Вказані обставини підтверджені відповідними
доказами. Як ці письмові докази розрізняють за формою вираження?
1295.
З постанови серії БАБ №253640 від 09.10.2020 року в справі про
адміністративне правопорушення вбачається, що водій ОСОБА_1 керуючи
транспортним засобом «Volkswagen Golf GTI», перетнув дорожню розмітку
1.1 (вузька суцільна лінія), чим порушив пункт 8.5.1. Правил дорожнього руху
країни, та скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 122
КУпАП. Судом досліджений відеозапис, наданий позивачем, який
підтверджує, що інспектор СРПП Галицького ВП Тисменицького ВП ГУНП в
Івано-Франківській області Шаюк А.Є. не роз’яснив права, передбачені ст. 268
КупАП, не заслухав пояснення, а тільки запитав місце проживання позивача,
та вручив йому копію постанови. Як поділяються докази за способом їх
сприйняття та відтворення?
1296.
16.02.2021 року в судовому засіданні задоволено клопотання
представника позивача адвоката Резуненко О.А. про допит свідка ОСОБА_2,
який пояснив, що доказом дати виробництва ТЗ є свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу НОМЕР_1 від 16.11.2020 року, в якому зазначена дата
першої реєстрації 27.02.2013 року, а не довідка офіційного представника

«SKODA» в Україні ТзОВ «Закарпат-Авто» від 20.11.2020 р. №110552
сформована з даних, що містяться в мережі Інтернет. Хто та з яких підстав НЕ
може бути допитаним як свідок у цій справі?
1297.
Основним документом, який підтверджує стаж та характер роботи
є трудова книжка, при цьому, у разі відсутності відомостей у ній, що
визначають право на пенсію на пільгових умовах, для підтвердження
спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств.
Зокрема, у довідці від 10.09.2020 р. № 43 зазначено, що станом на день її видачі
стаж ОСОБА_1 за професією електрогазозварник складає 32 роки 9 місяців 6
днів; у довідці від 05.11.2020 р. №45 зазначено, що стаж за професією
електрозварника по даному товариству складає 14 роки 7 місяців 13 днів. А
згідно
довідки
ТОВ
Факел-1,
ОСОБА_1
дійсно
працював
електрогазозварником у ТОВ Факел-1 з 06.12.2004 р. по 30.12.2010 р. Як
адміністративний суд оцінюватиме ці докази?
1298.
У судовому засіданні судом було поставлено на обговорення
питання про витребування додаткових доказів по адміністративній справі
№420/11157/20, зокрема, копії особової справи ОСОБА_1. Що
адміністративний суд зазначить в ухвалі про витребування доказів?
1299.
До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулось
ТОВ «Альянс Платинум Груп» з позовом до ГУ ДПС у м. Києві, у якому
позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ ГУ ДПС у м.
Києві від 28.11.2019 №3706 про проведення документальної позапланової
невиїзної перевірки. У ході вирішення справи позивач заявив клопотання про
витребування додаткових доказів по справі. Що обов’язково має зазначити
позивач у такому клопотанні, щоб суд його задоволив?
1300.
До Київського окружного адміністративного суду звернувся ФОП
ОСОБА_1 з позовом до ГУ ДФС в Київській області про визнання
протиправними та скасування рішень. 16.02.2020 від представника позивача
надійшло клопотання про витребування доказів від Відділення поліції №1
Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області оригінали
первинної документації ФОП ОСОБА_1, вилученої в ході досудового
розслідування у кримінальному провадженні №42016220000000299 від
23.03.2016 року та №42017170000000256 від 23.10.2017 року, зокрема:
оригінали первинних документів, що підтверджують придбання товарів та
послуг, які ФОП ОСОБА_1 відніс до складу витрат; докази, що підтверджують
наявність в книзі обліку та витрат, видаткових накладних та інших первинних
документів пов`язаних з господарською діяльністю ФОП ОСОБА_1 за період з
01.01.2014 по 31.12.2016. Що повинно бути зазначено у клопотанні про
витребування доказів, щоб суд його задоволив?
1301.
ОСОБА_1 звільнено зі служби в поліції. Під час службового
розслідування комісією СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області
відхилено висновок експерта про відсутність у ОСОБА_1 ознак сп`яніння з
підстав наявності сумнівів у достовірності дослідження, оскільки наданий
ОСОБА_1 висновок експерта виготовлений на бланку старого зразку, має
інший реєстраційний номер та вартість проведення судово-токсилогічного
дослідження сплачена ОСОБА_1 не в повному обсязі. Крім того, 30.08.2019

відповідачу надійшли документи щодо наявності у діях лікаря-токсиколога
ознак підробки висновку фахівця з питань судово-медичної токсикології
внаслідок чого вказані відомості внесені до ЄДРСР за № 12019220460002120
від 31.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.
1 ст. 358 КК України. Чи може суд врахувати поданий ОСОБА_1 висновок
експерта як доказ при розгляді адміністративної справи?
1302.
З якою метою учасники справи за адміністративним позовом
ОСОБА_1 до Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у
Полтавській області про визнання бездіяльності протиправною та
зобов`язання вчинити певні дії, – мають право подати до суду висновок
експерта у галузі права?
1303.
У клопотанні про витребування доказів позивач просить
витребувати у ТОВ «ГЕОДЕЗМАРК ИНТ», а також ГУ Держгеокадастру у
Черкаській області, засвідчені копії усіх матеріалів проекту землеустрою щодо
відведення ТОВ земельної ділянки, якій у подальшому присвоєний
кадастровий номер 8000000000:82:101:0002. Яка особлива вимога передбачена
КАС України до клопотання про витребування доказів?
1304.
У зв’язку із неподанням витребуваних Хмельницьким окружним
адміністративним судом доказів, суд ухвалив їх тимчасово вилучити. Доручив
Відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового
виконання рішень у Хмельницькій області Центрально-Західного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції тимчасово вилучити
докази, які знаходяться у ГУ ДПС у Хмельницькій області, а саме: оригінали
конвертів та рекомендованих повідомлень про вручення поштового
відправлення в яких було направлено ОСОБА_1 податкові повідомленнярішення №11470-13 від 11.04.2017 та №0004506-5306-2209 від 25.02.2019. В
якому порядку можна оскаржити вказану ухвалу?
1305.
У провадженні суду перебуває справа за позовом КП
«Дубноводоканал» Дубенської міської ради до Державної екологічної
інспекції Поліського округу про визнання протиправними та скасування
припису відповідача від 24.02.2020 №113. Позивачем 15.02.2021 подано заяву
про забезпечення доказів, шляхом витребування та огляду оригіналів
письмових документів, допиту свідків. Що має бути зазначено у заяві про
забезпечення доказів?
1306.
Позивач просить суд забезпечити докази шляхом витребування у
ГУ Пенсійного фонду України в Херсонській області його пенсійної справи.
Яка умова буде визначальною для задоволення судом цієї заяви про
забезпечення доказів?
1307.
Разом з позовною заявою позивачем подано заяву про
забезпечення доказів, в якій останній просить забезпечити докази у вигляді
контрольної проби 0,5 л «розчинника складного органічного для видалення
фарб та лаків. Розчинник БЕТТА-М21 (БЕТТА-М21) ТУ 20.30.22-02935202556-2020. Являє собою рухливу прозору рідину без механічних домішок.
Призначену для промислового використання. Застосовується як змивка для
видалення консервуючих, лакофарбових покриттів з металевих, кам`яних,
полімерних поверхонь» виробник ООО «Кэмикал Синтез Трейд», об`єднана

проба АХ2845СВ/ НОМЕР_1 відібрана у банку в політиленовому
пакеті,упакована, опломбована: ОМЗ тип 3, 207/117 за актом №181 про взяття
проб (зразків) товарів від 12.12.2020 р. – шляхом заборони знищення, зняття
пломб, який знаходиться в Управлінні експертиз та досліджень хімічної та
промислової продукції Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та
досліджень Державної митної служби України. Назвіть умови, які будуть
визначальними для задоволення судом цієї заяви про забезпечення доказів?
1308.
До Запорізького окружного адміністративного суду надійшла
позовна заява Іванюка І.І до Комунарського відділу ДВС міста Запоріжжя
ГТУЮ у Запорізькій області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог
щодо предмета спору, - ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області, в
якій позивач просить суд: скасувати постанову державного виконавця від
18.09.2019 про відкриття виконавчого провадження №60092311 за постановою
ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області №7 про накладення
штрафу. Визначіть, які докази для забезпечення повного та всебічного
з`ясування обставин у справі в даному випадку має витребувати суд?
1309.
Під час судового засідання представники відповідача
наголошували на тому, що на території їх Комунального закладу Київської
обласної ради "Обласна лікарня відновного лікування" відсутні порушення
вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які були
зазначені в акті перевірки Головного управління ДСНС України у Київській
області від 01.12.2017 №133. При цьому зазначили, що не усуненим є лише
порушення, яке зазначено в п. 5 акту перевірки. Суд з метою встановлення
таких обставин, які можуть мати суттєве значення для правильного,
всебічного, справедливого та об’єктивного розгляду справи, вважав за
необхідне оглянути докази за місцем їх знаходження. Що в цьому випадку має
обов’язково зазначити суд в ухвалі з питань огляду доказхів за їх
місцезнаходженням?
1310.
До Волинського окружного адміністративного суду 9.09.2021р.
надійшла ухвала Одеського окружного адміністративного суду від 4.08.2021р.
про судове доручення щодо допиту свідка ОСОБА_1 в адміністративній справі
№420/3194/21 за позовом Східного Міжрегіонального управління ДПС по
роботі з великими платниками податків до ТОВ «Глобал Торг Сервіс» про
припинення юридичної особи, визнання недійсними установчих документів.
Що із переліченого має бути обов’язково зазначено в ухвалі Одеського
окружного адміністративного суду від 4.08.2021р.?
1311.
Разом із позовною заявою позивачем подано суду заяву про
забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі постанови
Південного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки від 19.01.2021
№171894 про застосування адміністративно - господарського штрафу, до
набрання чинності судовим рішенням у справі. Що має бути зазначено у заяві
про забезпечення доказів?
1312.
Одночасно з позовною заявою подана заява про забезпечення
позову шляхом заборони Шахівській сільській раді Добропільського району
Донецької області вчиняти будь-які дії відносно земельної ділянки
орієнтованою площею 2 га, розташованої за межами населених пунктів на

території Шахівській сільській раді Добропільського району з кадастровим
номером 1422086600:01:000:2828, щодо надання дозволів на розробку
проектів землеустрою, затвердження проектів землеустрою та розпорядження
цією ділянкою до прийняття рішення по суті. У заяві про забезпечення доказів
зазначаються:
1313.
Позивачем заявлено вимогу про забезпечення позову, шляхом
зупинення виконання вимоги Головного управління ДПС в Тернопільській
області про сплату боргу (недоїмки) від 11 лютого 2020 року № Ф-4484-54 У
на суму 11 016,72 грн, як виконавчого документу, яка перебуває на виконанні
Тернопільського міського відділу державної виконавчої служби ПівденноЗахідного міжрегіонального управління Міністерства юстиції - виконавче
провадження № 63661529. Що має бути зазначено у заяві про забезпечення
доказів?
1314.
Згідно довідки офіційного представника «SKODA» в Україні
ТзОВ «Закарпат-Авто» від 20.11.2020 р. №110552 перша реєстрація
транспортного засобу відбулася в рік його виготовлення – 2015. Однак ця
довідка сформована з даних, що містяться в мережі Інтернет і конкретні
джерела інформації у ній довідці не вказано. Як називаються докази, на
підставі яких можна зробити лише припущення про наявність чи відсутність
тієї чи іншої обставини?
1315.
В адміністративній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до ГУ
Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області про визнання
протиправним і скасування рішення щодо відмови у переведенні на пенсію за
віком відповідно до Закону України «Про державну службу» та зобов`язання
до вчинення дій відкрито провадження та одночасно витребувано у
відповідача належним чином засвідчені копії пенсійної справи ОСОБА_1, а
також всіх наявних документів, що слугували підставою для прийняття
оскарженого рішення. Яка роль адміністративного суду в процесі збирання
доказів в адміністративних справах?
1316.
Для якої із перелічених процесуальних дій адміністративного суду
передбачено положення КАС України: «Судове доручення про надання
правової допомоги надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або
міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною
Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству
юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ
України для передачі дипломатичними каналами»?
1317.
В яких із перелічених випадків судове доручення іноземних судів
про надання правової допомогине приймається до виконання судами України?
1318.
Який процесуальний закон застосовується під час виконання
судового доручення закордонними дипломатичними установами України?
1319.
Як підтверджується виконання судового доручення іноземних
судів в Україні?
1320.
Чи може адміністративний суд України під час виконання
судового доручення вчиняти процесуальні дії із застосуванням права іншої
держави?

1321.
Якою з наведених письмових заяв учасника справи здійснюється
виклик свідка в адміністративному судочинстві?
1322.
Що є підставою для проведення експертизи відповідно до чинного
законодавства та положень КАС України?
1323.
Під час проведення якої експертизи досліджуються ті самі об’єкти
і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх)
експертизи (експертиз)?
1324.
Яка експертиза призначається, якщо для вирішення питань щодо
об’єкта, який досліджувався під час проведення первинної експертизи,
необхідно провести додаткові дослідження або дослідити додаткові матеріали
(зразки для порівняльного дослідження, вихідні дані тощо), які не були надані
експертові під час проведення первинної експертизи?
1325.
Експертиза, що проводиться із застосуванням спеціальних знань
різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у
межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного)
завдання (питання), називається:
1326.
Комісійна експертиза – це:
1327.
На кого покладено «тягар доказування» в адміністративних
справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних
повноважень?
1328.
Які вимоги встановлює КАС України до подання
адміністративному суду електронних доказів?
1329.
Які з наведених обставин не підлягають доказуванню в
адміністративному судочинстві?
1330.
В яких випадках суд може постановити ухвалу про тимчасове
вилучення письмових чи речових доказів для дослідження судом?
1331.
Суд витребував копії доказів у позивача і відповідача та попередив
учасників справи, що кожен доказ має бути засвідчений відповідно до вимог
Національного стандарту України ДСТУ 4163:2020. Як в теорії
адміністративного процесуального права поділяються письмові докази за
способом формування?
1332.
До яких із перелічених категорій адміністративних справ НЕ
можуть бути застосовані повноваження суду щодо забезпечення
адміністративного позову?
1333.
За сукупності яких умов адміністративний суд за клопотанням
учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі?
1334.
До Окружного адміністративного суду міста Києва звернувся
Кірич з позовом до Генеральної прокуратури України, в якому просив суд:
визнати протиправним і скасувати наказ Генеральної прокуратури України від
23.10.2014 №1051к; поновити його на посаді першого заступника військового
прокурора Південного регіону України, допустивши до негайного виконання
рішення у цій частині; зобов`язати Генерального прокурора України вчинити
дії щодо інформування Міністерства юстиції України про його поновлення на
посаді та відсутність підстав для застосування до нього заборони,

передбаченої ч. 3 ст. 1 Закону України «Про очищення влади». Який спосіб
судового захисту обрав ОСОБА_1?
1335.
В позовній заяві ГУ Пенсійного фонду України в Одеській області
просить суд: визнати протиправною та скасувати постанову Відділу
примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового
виконання рішень в Одеській області Південного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ВП № 63557724 від 29.01.2021
року про накладення штрафу в розмірі 5100 грн. Який спосіб судового захисту
обрало ГУ Пенсійного фонду України в Одеській області?
1336.
ТОВ «СПЕЦТОРГ РЕСУРС» звернулось до суду з
адміністративним позовом до ГУ ДПС у м. Києві про визнання протиправним
та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії. Що із перерахованого має
бути обов’язково зазначено в позовній заяві?
1337.
Позивач звернувся до Донецького окружного адміністративного
суду із позовом до Управління соціального захисту населення військовоцивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області про визнаня
протиправною бездіяльності відповідача щодо не нарахування та не виплати
щорічної разової грошової допомоги у розмірі 5-ти мінімальних пенсій за
віком. Що з переліченого має зазначити позивач в позовній заяві?
1338.
Позивачу ТОВ «Антей» надано строк для усунення недоліків
позовної заяви шляхом надання документу (належно засвідченої копії), що
посвідчує особу відповідача та підтверджує його адміністративну
процесуальну дієздатність. Що має бути обов’язково зазначено позивачем в
новій редакції позовної заяви в адміністративному судочинстві України?
1339.
ОСОБА_1 звернувся до Окружного адміністративного суду міста
Києва з позовною заявою до ГУ Державної податкової служби у місті Києві, в
якій просив визнати протиправною та скасувати вимогу ГУ Державної
податкової служби у місті Києві від 08.05.2019 № Ф-263922-17-У про сплату
боргу (недоїмки) з єдиного соціального внеску у розмірі 26 539,26 грн. Що має
зазначити ОСОБА_1 в позовній заяві?
1340.
Відповідно до змісту прохальної частини позовної заяви, вимоги
позивача пред`явлені до двох суб`єктів владних повноважень: Головного
управління ДФС у Чернівецькій області та Головного управління ДПС у
Чернівецькій області. Що в такому разі має бути зазначено в позовній заяві?
1341.
До Київського районного суду міста Одеси надійшла позовна заява
Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління
Державної прикордонної служби України до громадянина Республіки
Туреччини ОСОБА_1, про затримання особи до завершення процедури
розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту в Україні. Що обов’язково зазначається в такій позовній заяві?
1342.
В обґрунтування адміністративної позовної заяви адвокат Лукіна
О. зазначила, що станом на дату направлення їй вимоги про сплату недоїмки її
роботодавцем – ТОВ «Свої» здійснювалася сплата ЄСВ. У визначений період
позивачка як адвокат не отримувала дохід. Тому вважає, що у неї

відсутній обов`язок повторно сплачувати ЄСВ. Що має бути зазначено
Лукіною О. в позовній заяві?
1343.
Позивач вважає податкові повідомлення-рішення від 23.09.2020
року №0004225204, №0004235204 протиправними та такими, що підлягають
скасуванню, в зв’язку з чим звернувся до Львівського окружного
адміністративного суду. Які відомості обов’язково зазначаються в позовній
заяві?
1344.
16.02.2021 р. ОСОБА_1 звернувся до Дніпропетровського
окружного адміністративного суду із позовною заявою до ГУ ДПС у
Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування ППР.
Проте позовну заяву судом залишено без руху та надано строк для усунення
недоліків. Визначіть за якої причини суд прийняв таку ухвалу?
1345.
Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 звернувся з позовом до ГУ
Державної податкової служби у Чернігівській області та просить: визнати
протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення № 00031660709
від 24.12.2020. Що має бути обов’язково зазначено позивачем в позовній заяві?
1346.
Приватне підприємство «Крафт» звернулося до суду з
адміністративним позовом до ГУ ДПС в Івано-Франківській області, в якому
просить суд визнати протиправними та скасувати податкові повідомленнярішення: № 0004420506 від 03.09.2020 про застосування штрафних
(фінансових) санкцій у сумі 200000,00 грн.; № 000212/0706 від 18.01.2021 про
застосування штрафних (фінансових) санкцій у сумі 750000,00 грн. Позивачем
до позовної заяви додано: заперечення до акта фактичної перевірки від
05.07.2020 № 090170 (з додатками); скарги від 16.09.2020 та доповнення до
скарги від 03.11.2020 (з додатками) на рішення про застосування фінансових
санкцій від 03.09.2020 № 0004430506 та на податкове повідомлення-рішення
№ 0004420506 від 03.09.2020; ліцензії на право оптової торгівлі пальним за
відсутності місць оптової торгівлі № 990614201901444 від 16.07.2019р. Що
обов’язково зазначається позивачем в позовній заяві?
1347.
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 звернулися до
адміністративного суду з позовом до Новоушицької селищної ради
Хмельницької області про визнання протиправним та скасування рішення та
зобов`язання вчинити дії. Що зазначається позивачами в позовній заяві в
адміністративному судочинстві України?
1348.
ОСОБА_1 звернувся до адміністративного суду з позовом до
Військової частини А2802 про визнання протиправною бездіяльності щодо
невиплати в повному розмірі індексації грошового забезпечення за період з
09.12.2016 по 27.10.2019 року. Що має зазначити ОСОБА_1 в позовній заяві в
обов’язковому порядку?
1349.
Окружний адміністративний суд міста Києва ознайомившись з
позовною заявою і доданими до неї матеріалами за позовом Міністерства
оборони України до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства
юстиції України визнання протиправною та скасування постанови з’ясував
неповноту її змісту. Що з переліченого мало бути зазначено в позовній заяві?

1350.
Судом відкрито провадження в адміністративній справі за позовом
Акціонерного товариства «Укргазвидобування» до Шевченківського
районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві про визнання
дій не правомірними та запропоновано відповідачу подати відзив на позов. Які
відомості повинен містити відзив на позовну заяву на відміну від позову?
1351.
Судом відкрито провадження в адміністративній справі за позовом
ТОВ "НІКОБУДПРОЕКТ" до ГУ Державної податкової служби у м. Києві про
визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії та
запропонував відповідачу подати відзив на позов. Які відомості повинен
містити відзив на позовну заяву на відміну від позову?
1352.
Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі звернулось до суду з позовом до ОСОБА_1, в
якому просить стягнути з останнього податковий борг у загальній сумі
1624699,74 грн. Які дані повинен містити відзив ОСОБА_1 на позовну заяву в
адміністративному судочинстві України?
1353.
До Вінницького окружного адміністративного суду надійшли
матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до військової частини 3028 Національної
гвардії України. Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказав на
протиправну бездіяльність відповідача щодо невиплати грошової компенсації
вартості за неотримане речове майно, а тому вважає, що слід зобов`язати
відповідача виплатити йому компенсацію вартості за неотримане речове
майно відповідно до довідки військової частини 3028 про вартість речового
майна, що належить до видачі, №2/150 від 08 грудня 2020 року. Які дані
повинен містити відзив на позовну заяву в адміністративному судочинстві
України?
1354.
ОСОБА_1
звернувся
до
Закарпатського
окружного
адміністративного суду з позовною заявою до ГУ Пенсійного фонду України в
Закарпатській області. Суд запропонував відповідачу подати відзив. Які дані
повинен містити відзив на позовну заяву?
1355.
З матеріалів справи вбачається, що позивач звертався до
Державної податкової служби України зі скаргою, в якій просив скасувати
податкове повідомлення-рішення №0063015603 від 9.07.2020 р., оскільки
вважає його таким, що суперечить нормам чинного законодавства України.
9.10.2020 р. Державною податковою службою України прийнято рішення про
результати розгляду скарги, яким з урахуванням глави 4 Податкового кодексу
України залишено без змін податкове повідомлення-рішення ГУ ДПС у
Чернівецькій області №0063015603 від 9.07.2020 р. За таких обставин, не
погоджуючись із прийнятим відповідачем податковим повідомленнямрішенням, позивач звернувся до адміністративного суду із цим позовом. Які
дані повинен містити відзив на позовну заяву?
1356.
Які дані повинен містити відзив на позовну заяву в
адміністративному судочинстві України в разі не визнання Відповідачем
позову, оскільки надані платником податку документи не є достатніми для
прийняття відповідного рішення про реєстрацію податкової накладної №1 від
03.08.2020?

1357.
Суд встановив відповідачеві – приватному виконавцю
виконавчого округу міста Києва Павлюку Назару Васильовичу строк для
подання до суду відзиву на позовну заяву та доказів, які підтверджують
обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також документів,
що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів
іншим учасникам – до 23 лютого. Які дані повинен містити відзив на позовну
заяву?
1358.
Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув у
спрощеному позовному провадженні без повідомлення (виклику) сторін
питання
про
здійснення
процесуального
правонаступництва
в
адміністративній справі за позовом ТОВ «Нью Ейдж Трейдінг ЛТД» до
Державної фіскальної служби України, Головного управління ДФС у
Київській області про визнання протиправною бездіяльності, зобов`язання
вчинити дії. Які дані повинна містити будь-яка письмова заява, клопотання,
заперечення в адміністративному судочинстві України?
1359.
Іванова О.І. звернулась до суду з позовом до ГУ Держгеокадастру
у Житомирській області про визнання протиправними дій, зобов`язання
вчинити дії. 21.10.2019 на адресу суду від представника позивача надійшли
клопотання про розгляд справи у судовому засіданні та про поновлення строку
на звернення до суду з клопотанням про розгляд справи у судовому засіданні.
Факт пропуску строку звернення представником позивача до суду з
клопотанням про розгляд справи в судовому засіданні підтверджується
клопотанням про поновлення такого строку. Які дії суду?
1360.
Сидор
О.І.
звернулась
до
Харківського
окружного
адміністративного суду з позовом, в якому просить суд: визнати
протиправними дії відповідача по припиненню нарахування і виплати Сидор
О.І. пенсії та скасувати рішення про припинення виплати пенсії. Суд зазначає,
що разом з позовною заявою надано до суду заяву про поновлення строку
звернення до адміністративного суду, в обґрунтування якої зазначено, що
повідомлень про припинення виплати пенсії від відповідача вона не
отримувала. Які дії суду?
1361.
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Національного університету цивільного захисту України звернувся з позовом
до Попова С. про відшкодування грошової компенсації за навчання в інституті.
Що зобов’язаний додати до позовної заяви суб’єкт владних повноважень при
поданні адміністративного позову?
1362.
До Луганського окружного адміністративного суду надійшла
позовна заява адвоката Забайрачного В.А. в інтересах ОСОБА_1 до Офісу
Генерального прокурора, Другої кадрової комісії обласних прокуратур з
атестації прокурорів місцевих прокуратур, військових прокуратур гарнізонів
(на правах місцевих) Офісу Генерального прокурора, Луганської обласної
прокуратури про визнання протиправним та скасування рішення про
неуспішне проходження прокурором атестації, визнання протиправним та
скасування наказу про звільнення, поновлення на посаді, стягнення
середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Яким чином повинні

скріплюватись документи, якщо вони подаються учасниками справи до суду,
або надсилаються іншими учасниками справи в паперовій формі?
1363.
Якщо позивач ТОВ «Світанок» скористалося можливістю
досудового вирішення спору, то згідно ст. 122 КАС України, з якого дня
обчислюється строк для звернення до адміністративного суду?
1364.
Гр. К звернувся до районного суду з позовом до митного органу
про визнання протиправною та скасування постанови про накладення
адміністративного стягнення за порушення митних правил. Під час вирішення
питання про відкриття провадження у справі суд встановив, що позивачем
пропущено строк звернення до адміністративного суду та не подано заяву про
його поновлення. Ухвалу якого виду має постановити суд у цій ситуації?
1365.
ФОП Скай звернувся до суду із заявою про забезпечення позову
до подання позовної заяви до адміністративного суду. В який строк ФОП Скай
має подати позовну заяву до суду?
1366.
Коли адміністративний суд скасовує ухвалу про забезпечення
позову, прийняту до подання позову заявником?
1367.
Які заходи забезпечення позову може вжити адміністративний
суд?
1368. Чим за своєю суттю є надання відповідачем відповіді на позов?
1369. Що є підставою для повернення судом заяв з процесуальних
питань заявнику без розгляду?
1370.
Якщо факт пропуску позивачем строку звернення до
адміністративного суду буде виявлено судом після відкриття провадження в
адміністративній справі і позивач не заявить про поновлення пропущеного
строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані ним у
заяві, будуть визнані судом неповажними, суд?
1371.
Не пізніше якого строку відповідач може подати відзив на позовну
заяву?
1372.
Вжиття якого заходу забезпечення позову є допустимим в
адміністративному судочинстві?
1373.
Вжиття якого заходу забезпечення позову є допустимим в
адміністративному судочинстві?
1374.
Яка процесуальна форма передбачена для розгляду заяви про
поновлення процесуального строку?
1375.
Яка існує форма заперечення проти адміністративного позову?
1376.
Позивач звернувся до суду з позовом про встановлення наявності
(відсутності) компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень. Хто
може бути позивачем в даній ситуації?
1377.
Що є засобом порушення процесу для позивача в адміністративній
справі?
1378.
Яку сторону суд може замінити в адміністративній справі?
1379.
Перебіг процесуального строку починається?
1380.
Перебіг процесуального строку починається з?
1381.
Для звернення до адміністративного суду суб’єкта владних
повноважень встановлюється?

1382.
Якщо рішення за результатами розгляду скарги позивача на
рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень не було прийнято
та (або) вручено суб’єктом владних повноважень позивачу у строки,
встановлені законом, то для звернення до адміністративного суду
встановлюється ?
1383.
Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод
та інтересів особи про порушення своїх прав, свобод чи інтересів
встановлюється?
1384.
Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв позовну
заяву до розгляду, відкрив провадження у справі, постановив розглядати
справу за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням
(викликом) учасників справи, зверув увагу сторін, що заявами по суті справи є
позовна заява та відзив на позовну заяву (відзив). Які дані повинна містити
будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення в адміністративному
судочинстві України?
1385.
Що з’ясовуватиме суддя окружного адміністративного суду при
перевірці матеріалів позовної заяви ОСОБА_1 до Департаменту соціального
захисту населення Маріупольської міської ради про визнання протиправним
рішення та зобов`язання вчинити певні дії?
1386.
Громадянин О. звернувся до адміністративного суду з позовною
заявою про визнання протиправним та скасування рішення суб’єкта владних
повноважень. Після відкриття провадження у справі суд з’ясував, що у
провадженні суду є справа про спір між тими самими сторонами, про той
самий предмет і з тих самих підстав. Яке рішення має ухвалити суд?
1387.
Громадянин звернувся до адміністративного суду з позовною
заявою про визнання рішення суб’єкта владних повноважень протиправним та
його скасування. Суддя після одержання позовної заяви з’ясував, що до неї не
додано документ про сплату судового збору, та у ній не має інформації про
підстави звільнення позивача від його сплати. Яку ухвалу має постановити
суд, вирішуючи питання щодо відкриття провадження у справі?
1388.
Херсонським окружним адміністративним судом об'єднано в одне
провадження адміністративну справу № 540/850/19 за позовом ФОП
ОСОБА_1 до Херсонської міської ради про визнання протиправним та
нечинним п.п.6, 7, 8, 10, 11 рішення міської ради від 21.12.2018 р. № 1820 та
адміністративну справу № 540/665/19 за позовом ФОП ОСОБА_2 до
Херсонської міської ради про визнання протиправним та скасування рішення
від 21.12.2018 р. № 1820, присвоєно цим справам № 540/665/19. Передано
об'єднану справу на розгляд судді Херсонського окружного адміністративного
суду Гомельчуку С.В. Чи можуть адміністративні справи № 540/850/19 та
№540/665/19, об’єднані в одне провадження, за втратою необхідності
роз’єднуватися?
1389.
ГУ Національної поліції в Чернівецькій області звернулося до
адміністративного суду із позовом, в якому просить стягнути з ОСОБА_1
відшкодування вартості предметів однострою на суму 5831,95 грн. Пізніше
позивач звернувся до суду із заявою про відмову від позову та закриття

провадження у справі у зв`язку із сплатою відповідачем вказаної суми, що
підтверджується квитанцією №0.0.2314767348.1 від 23.10.2021 р. Які наслідки
закриття судом провадження у справі для ГУ Національної поліції в
Чернівецькій області в цій справі?
1390.
Під час паспортного контролю працівники Держприкордонслужби
в закордонному паспорті позивачки нібито виявили підроблену печатку, якою
завірені установчі дані та фото дитини, на підставі чого посадовці
унеможливили поїздку позивачки з сім’єю на відпочинок. Таким чином,
позивачка звернулася до адміністративного суду з вимогою про стягнення на
її користь матеріальної та моральної шкоди, завданої протиправними діями
адміністрації Держприкордонслужби. Визначте підставу відмови у відкритті
провадження в справі за позовом позивачки.
1391.
До адміністративного суду звернувся суб’єкт підприємницької
діяльності з позовом до податкового органу про визнання протиправним та
скасування податкового повідомлення-рішення. До позовної заяви додано
клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного
провадження. При зазначенні в оскаржуваному рішенні грошового
зобов’язання якого розміру суд не вправі задовольняти вказане клопотання?
1392.
ТОВ «Енера Чернігів» звернулось до суду з позовом до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг про визнання протиправною та скасування постанови
про накладення штрафу в розмірі 85000,00 грн. В справі призначено судову
економічну експертизу. Яку дію має право вчинити суддя при призначенні
експертизи у справі?
1393.
Який із наведених способів не вважатиметься належним
врученням судової повістки?
1394.
Які дії суду у випадку подання до суду позовної заяви, оформленої
не належним чином7
1395.
Чи є обов’язковим проведення підготовчого засідання в
адміністративній справі?
1396.
Коли суд розглядає справу у спрощеному позовному провадженні
без повідомлення сторін?
1397.
В якому випадку за результатами підготовчого провадження суд
ухвалює рішення?
1398.
Який захід процесуального примусу застосовується до особи за
порушення порядку під час судового засідання у разі вчинення таких дій
вперше?
1399.
Під час вирішення питання про відкриття провадження у справі
суддею встановлено, що позовну заяву оформлено з порушенням вимог КАС
України. У зв’язку з цим позовну заяву залишено без руху та визначено 10денний строк для усунення позивачем виявлених недоліків. Після спливу
вказаного строку виправлена позовна заява до суду не надійшла. Ухвалу якого
виду має постановити суд?

1400.
Строк подання якої заяви по суті справи НЕ зазначається в ухвалі
про відкриття провадження у справі за умови, що справа буде розглядатися за
правилами спрощеного позовного провадження?
1401.
З прийняттям якого судового рішення КАС України пов’язує
початок підготовчого провадження?
1402.
На що НЕ уповноважено суд під час підготовчого провадження?
1403.
Після перевірки позовної заяви на відповідність вимогам КАС
України судом постановлено ухвалу про відкриття провадження у справі, у
якій визначено, що розгляд цієї справи буде здійснюватися за правилами
спрощеного позовного провадження. Не пізніше якого моменту відповідач
може подати відзив на позовну заяву у такому випадку?
1404.
Після перевірки позовної заяви на відповідність вимогам КАС
України судом прийнято ухвалу про відкриття провадження у справі та
розгляду справи за правилами загального позовного провадження. Не пізніше
якого моменту відповідач може подати відзив на позовну заяву в цій справі?
1405.
Суд розглядає справи за правилами спрощеного провадження
протягом розумного строку, але не більше … днів із дня відкриття
провадження у справі.
1406.
Судом постановлено ухвалу про відкриття провадження у справі,
у якій визначено, що розгляд цієї справи буде здійснюватися за правилами
спрощеного позовного провадження. Протягом якого строку позивач має
подати до суду відповідь на відзив, а відповідач – заперечення?
1407.
Яке процесуальне право може бути реалізоване тільки до початку
розгляду справи по суті?
1408.
У якій із наведених справ відповідач має право на пред’явлення
зустрічного позову?
1409.
У якій з наведених адміністративних справ допускається
врегулювання спору за участю судді?
1410.
Одночасно з позовною заявою позивачем були подані до
адміністративного суду заява про звільнення від сплати судового збору, заява
про поновлення строку звернення до суду, а також заява про витребування
доказів. В якому процесуальному документі зазначається результат вирішення
заяв і клопотань позивача, що надійшли разом із позовною заявою, якщо їх
вирішення не потребує виклику (повідомлення) сторін?
1411.
В якому випадку адміністративна позовна заява повертається
позивачеві?
1412.
Яку дію вчинить адміністративний суд, якщо встановить, що
підстави для звернення прокурора до суду в інтересах держави або для
звернення до суду особи, якій законом надано право звертатися до суду в
інтересах іншої особи, – відсутні?
1413.
Якщо у провадженні цього або іншого суду є справа про спір між
тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, суддя?
1414.
Якими даними може керуватися суддя з метою визначення
підсудності позову при вирішенні питання відкриття провадження в
адміністративній справі?

1415.
До окружного адміністративного суду надійшов адміністративний
позов ГУ ДПС у Чернівецькій області до фізичної особи ОСОБА_1 з такими
позовними вимогами: стягнути з фізичної особи ОСОБА_1 податковий борг
на загальну суму 20742,31 грн до місцевого бюджету. Який із критеріїв буде
визначальним при вирішенні судом питання про розгляд цієї справи в порядку
спрощеного провалдження?
1416.
До окружного адміністративного суду надійшов адміністративний
позов ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» до
Державної аудиторської служби України про визнання протиправним та
скасування висновку про результати моніторингу процедури закупівлі, яким
встановлено порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі». Також, позивач
подав клопотання про витребування доказів у відповідача та залучення ТОВ
«РОСТДОРСТРОЙ» у справу як третю особу, що не заявляє самостійних
вимог щодо предмета спору на стороні позивача. Який критерій буде
визначальним для розгляду цієї справи у порядку загального позовного
провадження?
1417.
ОСОБА_1, через адвоката Холоденка Р.В., звернувся до суду з
позовом до
Кіровоградського обласного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки, в якому просить визнати
протиправною бездіяльність Кіровоградського обласного територіального
центру комплектування та соціальної підтримки щодо нарахування та виплати
йому одноразової грошової допомоги в розмірі 50 відсотків місячного
грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби,
встановленої ч. 2 ст. 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей". Одночасно подано клопотання про
розгляд справи за правилами спрощеного провадження. Що зазначить суд за
наслідками розгляду цього клопотання в ухвалі про відкриття провадження у
справі?
1418.
В Харківському окружному адміністративному суді розглядається
позовна заява, в якій позивач просить зобов'язати ГУ Пенсійного фонду
України в Харківській області здійснити перерахунок та виплату пенсії особі з
1.01.2016 р. як пенсіонеру органів внутрішніх справ згідно із ЗУ “Про
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій
соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України
та членів їх сімей”, на підставі наданої довідки про грошове забезпечення від
19.06.2017 № 100 для перерахунку пенсій з урахуванням грошового
забезпечення поліцейських. До Верховного Суду надійшло подання судді
Харківського ОАС про розгляд цієї типової справи Верховним Судом як
зразкової справи. Так, ознаками типової справи, в якій може бути ухвалено
рішення цієї зразкової справи, є такі:
1419.
До Верховного Суду надійшло подання судді Вінницького
окружного адміністративного суду Дмитришеної Р.М. про розгляд Верховним
Судом як зразкової справи типової справи №802/2196/17-а за позовом Особа1
до Ліквідаційної комісії Управління Міністерства внутрішніх справ України в
Вінницькій області, третя особа на стороні відповідача без самостійних вимог

на предмет спору - Головне управління Пенсійного фонду України у
Вінницькій області, про визнання бездіяльності неправомірною та
зобов'язання вчинити дії. Яка із наведених ознак відповідає визначенню
типової справи, яка може бути розглянута Верховним Судом як зразкова
справа?
1420.
До Закарпатського окружного адміністративного суду звернулася
з позовом ОСОБА_1 до ГУ ДФС у Закарпатській області, яким просить суд:
визнати протиправними та скасувати податкове повідомлення-рішення ГУ
ДФС у Закарпатській області: - №0003141306 про сплату 38 999,0 грн. податку
на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами
річного декларування та штрафних (фінансових) санкцій 9 749,81 грн. В
підготовчому засіданні представник позивача та представник відповідача
повідомили суд про неможливість врегулювання спору шляхом примирення.
Які дії має вчинити суд?
1421.
Литвиненко звернувся до суду з позовом, в якому просить визнати
дії ГУ Пенсійного фонду України в Кіровоградській області протиправними
та зобов`язати вчинити певні дії. В подальшому ухвалою суду від 25.01.2019
р. провадження в цій адміністративній справі дії було зупинено до набрання
чинності рішенням Верховного Суду у зразковій справі №Пз/9901/58/18
(№240/5401/18). Які подальші дії суду в разі набраня законної сили рішення
Верховного Суду у зразковій справі №240/5401/18?
1422.
В день виборів - 31.10.2021 р. до Червонозаводського районного
суду м.Харкова надійшов адміністративний позов ОСОБА_1 про внесення
уточнень до списку виборців та внесення позивача до списку виборців по
виборчій дільниці № 631658. Визначіть дії судді за результатами його
розгляду?
1423.
Назвіть особливості виконання рішення адміністративного суду
щодо внесення змін у списки виборців.
1424.
Які особливості повідомлення учасників справи про подання
позовної заяви та про дату, час та місце розгляду окремих категорій
термінових адміністративних справ встановлені КАС України?
1425.
За яких умов учасник окремих категорій термінових
адміністративних справ вважається повідомленим належним чином про дату,
час та місце розгляду справи?
1426.
Які заяви по суті справи є в окремих категорій термінових
адміністративних справ?
1427.
Якому із суб’єктів належить право звернутися з адміністративним
позовом про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів
нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності?
1428.
Адміністративна справа незначної складності - це:
1429.
Типові адміністративні справи - це:
1430.
Зразкова адміністративна справа - це:
1431.
Кому належить право оскаржити нормативно-правовий акт
органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень?

1432.
Кого з учасників справи суд зобов’язує опублікувати оголошення
у разі відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження
нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших
суб’єктів владних повноважень?
1433.
В якому виданні суд зобов’язує відповідача опублікувати
оголошення у разі відкриття провадження в адміністративній справі щодо
оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та
інших суб’єктів владних повноважень?
1434.
На розгляд яких справ поширюються особливості провадження у
справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України,
Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів?
1435.
За якими правилами адміністративний суд розглядає справи щодо
оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів
владних повноважень щодо в’їзду (виїзду) на тимчасово окуповану
територію?
1436.
Які із наведених справ суд розглядає за правилами спрощеного
позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому
провадженні)?
1437.
Які справи не можуть бути розглянуті адміністративним судои за
правилами спрощеного позовного провадження?
1438.
За правилами спрощеного позовного провадження не можуть бути
розглянуті справи у спорах щодо оскарження рішення суб’єкта владних
повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення
грошових коштів у сумі, що перевищує … розмірів прожиткового мінімуму
для працездатних осіб:
1439.
Які із запропонованих справ не можуть бути розглянуті за
правилами спрощеного позовного провадження?
1440.
Що враховує адміністративний суд при вирішенні питання про
розгляд справи за правилами спрощеного чи загального позовного
провадження?
1441.
Визначіть, що адміністративний суд враховує при вирішенні
питання про розгляд справи за правилами спрощеного або загального
позовного провадження?
1442.
Визначте особливості обчислення процесуальних строків в
окремих категоріях термінових адміністративних справ?
1443.
Дії кандидатів на пост Президента України, їхніх довірених осіб
оскаржуються до:
1444.
На підставі якої заяви здійснюється провадження у справах за
зверненням органів доходів і зборів при здійсненні ними визначених законом
повноважень?
1445.
Який критерій враховує суд при вирішенні питання про розгляд
цієї справи за правилами спрощеного позовного провадження?

1446.
В порядку письмового провадження за правилами спрощеного
позовного провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до ГУ
Пенсійного фонду України в Чернівецькій області про визнання дій
протиправними. Чи передбачено КАС України можливість відкладення
складення судового рішення у повному обсязі в цьому випадку?
1447.
Чернівецький окружний адміністративний суд за участю:
представника позивача Якобишеної Т.Д., представника відповідача Бабчука
В.І. розглянув в судовому засіданні за правилами спрощеного позовного
провадження справу за позовом ОСОБА_1 до Управління Держпраці в
Чернівецькій області про визнання протиправною та скасування постанови. Чи
передбачено КАС України можливість відкладення складення судового
рішення у повному обсязі в цьому випадку?
1448.
У судовому рішенні суддя вказав, що вимоги позивача будуть
частково задоволені за умови настання певних юридичних фактів. Що б Ви
порадили позивачеві зазначити з цього приводу у апеляції?
1449.
Враховуючи, що процес підготовки проекту рішення міської ради
з подальшим винесенням на пленарне засідання сесії міської ради в силу вимог
чинного законодавства є тривалим, Тернопільська міська рада звернулася до
суду із заявою про відстрочення виконання судового рішення у справі
№500/3399/21. Зазначає, що на даний час Тернопільська міська рада розпочала
процес підготовки проекту рішення міської ради «Про надання дозволу на
складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
обслуговування індивідуального гаража». Тому просить суд відстрочити
виконання рішення суду. Чи може суд задовольнити таке клопотання?
1450.
До Окружного адміністративного суду міста Києва звернувся
ОСОБА_1 з позовом до державного виконавця відділу примусового виконання
рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у м. Києві
Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Гречуха О.
Я. № (справа № 640/23267/21), в якому просить визнати протиправною та
скасувати постанову відповідача від 29.07.2021 ВП №59845074 про
повернення виконавчого документа стягувачу, оскільки фактичного
виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від
18.12.2020 у справі №640/18110/19 не відбулось. Чи може за цією позовною
заявою адміністративний суд встановити судовий контроль за виконанням
судового рішення у справі №640/18110/19?
1451.
27.04.2020 р. Волинським окружним адміністративним судом
ухвалено рішення, яким Луцький прикордонний загін Державної
прикордонної служби України (військова частина 9971) зобов`язано
нарахувати та виплатити Кузіну середній розмір грошового забезпечення за
час затримки розрахунку при звільненні із військової служби за період з
29.08.2019 р. по 27.04.2020 р. на виконання якого 23.11.2020 р. виданий
виконавчий лист № 2774/2020. Проте, місцевий суд допустив помилку у
відомостях щодо стягувача, зазначивши невірно його ім’я та по батькові. Яким
чином можна виправити даний недолік?

1452.
Рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду
України від 17.02.2020 р. визнано протиправним та скасовано рішення
управління Пенсійного фонду України в м. Хмельницькому про припинення
виплати ОСОБА_1 пенсії за віком, зобов`язано поновити внутрішньо
переміщеній особі ОСОБА_1 виплату пенсії з 1.07.2016 р. На виконання
рішення суду районним судом видано виконавчий лист, котрий пред’явлено
до виконання у відповідний відділ ДВC. Постановою державного виконавця
виконавчий лист повернуто стягувачу без прийняття до виконання у зв’язку з
порушенням строку пред’явлення виконавчого документу до виконання. До
якого суду в такому випадку подається заява про поновлення пропущеного
строку для пред’явлення виконавчого листа до виконання?
1453.
Уваров І. звернувся до суду з заявою про розстрочку виконання
рішення адміністративного суду. Свою заяву мотивував складним
матеріальним становищем, оскільки не може працевлаштуватися, оскільки має
сердечно-судинну форму захворювання. Тому просить надати йому
розстрочку строком на 18 місяців. Чи підлягає заява Уварова І. задоволенню?
1454.
Чи допускається поворот виконання рішення у справах про
стягнення заробітної плати у відносинах публічної служби?
1455.
Визначте, який день вважається днем вручення судового рішення?
1456.
Яким чином при ухваленні рішення суд зобов’язує суб’єкта
владних повноважень вирішити питання, щодо якого звернувся позивач, у
випадку, якщо прийняття рішення на користь позивача передбачає право
суб’єкта владних повноважень діяти на власний розсуд?
1457.
В чому полягає різниця між ухвалою, яка викладається окремим
документом, і усною ухвалою судді, постановленою в судовому засіданні?
1458.
В якій формі викладаються усі судові рішення?
1459.
З використанням якої системи викладаються судові рішення в
адміністративному судочинстві?
1460.
В якому порядку підписуються судові рішення в електронній
формі?
1461.
Які з перелічених ухвал викладаються окремим документом?
1462.
Чи може бути в адміністративному судочинстві відкладено
складання повного тексту ухвали?
1463.
На який строк може бути відкладено складення повного тексту
ухвали?
1464.
Які особливості визначені КАС України для судового рішення, що
містить вступну та резолютивну частини?
1465.
Процедурні питання, пов’язані з рухом справи в суді першої
інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про
відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття
провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших
випадках, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України,
вирішуються судом шляхом постановлення?
1466.
Судовий розгляд в суді першої інстанції закінчується ухваленням?

1467.
Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку
закінчується прийняттям?
1468.
Рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з’ясованих
обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були
досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників
справи є?
1469.
Рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права
при дотриманні норм процесуального права є?
1470.
Окремим документом викладаються ухвали з питань:
1471.
Що суд враховує при виборі і застосуванні норми права до спірних
правовідносин при ухваленні судового рішення у справі?
1472.
Окружний адміністративний суд розглянув у закритому судовому
засіданні справу за позовом фізичної особи до суб’єкта владних повноважень.
Як буде проголошено судове рішення?
1473.
Яким процесуальним актом суд вирішує питання про судові
витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог?
1474.
Яке рішення суд направляє відповідним суб’єктам владних
повноважень для вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяло
порушенню закону, які було виявлено під час розгляду справи?
1475.
Визначіть вимоги до порядку ухвалення судового рішення?
1476.
Апелянт доповнив свою апеляційну скаргу, проте неподав докази
надсилання копій відповідних доповнень до апеляційної скарги іншим
учасникам справи. Які наслідки таких дій апелянта?
1477.
Під час вивчення матеріалів справи суддя-доповідач
апеляційного суду виявив нерозглянуті судом першої інстанції зауваження
щодо правильності чи повноти фіксування судового процесу технічними
засобами. Яке рішення приймається в такому випадку?
1478.
В якому випадку Верховний Суд переглядає в апеляційному
порядку судові рішення апеляційних судів в адміністративному судочинстві
України?
1479.
В якому випадку Велика Палата Верховного Суду переглядає в
апеляційному порядку судові рішення Верховного Суду в адміністративному
судочинстві України?
1480.
Яке процесуальне рішення прийме суд апеляційної інстанції у разі
подання апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від
рішення суду в адміністративному судочинстві України?
1481.
Протягом якого строку подається апеляційна скарга на рішення
суду з дня його проголошення в адміністративному судочинстві України?
1482.
Протягом якого строку подається апеляційна скарга на ухвалу
суду з дня її проголошення в адміністративному судочинстві України?
1483.
Чи може суд апеляційної інстанції розглядати позовні вимоги та
підстави позову, що не були заявлені в суді першої інстанції в
адміністративному судочинстві України

1484.
Чи може бути підставою для зміни судом апеляційної інстанції
рішення суду першої інстанції порушення норм процесуального права в
адміністративному судочинстві України?
1485.
Головне управління ДПС у Чернівецькій області подало касаційну
скаргу до Верховного Суду на постанову Сьомого апеляційного
адміністративного суду від 30.09.2021 у справі №600/1240/21-а за його
позовом до ТОВ «Каханов» про зупинення видаткових операцій. Визначіть
підставу, з якої суд касаційної інстанції ВІДМОВИТЬ у відкритті касаційного
провадження у цій справі?
1486.
До Верховного Суду надійшла касаційна скарга Військової
частини 3057 на рішення Донецького окружного адміністративного суду та
постанову Першого апеляційного адміністративного суду у справі
№200/782/21-а за позовом ОСОБА_1 до Військової частини 3057, третя особа
ГУ МВС України в Донецькій області, ДУ "Маріупольський слідчий ізолятор"
про визнання протиправними дій, зобов’язання здійснити перерахунок та
виплатити виниклу заборгованість з одноразової грошової допомоги. За
результатами розгляду матеріалів касаційної скарги Верховний Суд
встановив, що оскаржуються судові рішення, які не підлягають касаційному
оскарженню. Яке рішення прийме Верховний Суд?
1487.
В якому випадку учасник справи, якому повне судове рішення не
було вручено у день його проголошення або складення, має право на
поновлення
пропущеного
строку
на
касаційне
оскарження
в
адміністративному судочинстві України?
1488.
Кому направляються копія ухвали про відмову у відкритті
касаційного провадження разом з касаційною скаргою та доданими до скарги
матеріалами в адміністративному судочинстві України?
1489.
Ким вирішується питання про відкриття касаційного провадження
у справі в адміністративному судочинстві України?
1490.
Протягом якого строку особа, яка подала касаційну скаргу, має
право відмовитися від неї в адміністративному судочинстві України?
1491.
Протягом якого строку після складення доповіді суддеюдоповідачем має бути проведений попередній розгляд справи без
повідомлення учасників справи в адміністративному судочинстві України?
1492.
У якому випадку справа призначається до розгляду у судовому
засіданні в суді касаційної інстанції в адміністративному судочинствіУкраїни?
1493.
В якому випадку суд касаційної інстанції може розглянути справу
в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами в
адміністративному судочинстві України?
1494.
В який день закінчується трьох річний строк подання заяви про
перегляд судового рішення у зв’язку із нововиявленими обставинами, якщо
рішення суду набрало законної сили 29 лютого 2020 року?
1495.
Рішенням Вінницького окружного адміністративного суду від
23.07.2018 у задоволенні позову відмовлено, постановою Сьомого
апеляційного адміністративного суду від 03.09.2018 вказане рішення

залишено без змін. Суд касаційної інстанції відмовив у відкритті
касаційного провадження у справі. 23.10.2020 р. ОСОБА_1 звернувся із
заявою про перегляд рішення суду за виключними обставинами. Заява
обґрунтована тим, що Рішенням КСУ від 27.02.2020 № 3-р/2020 визнано
такими, що не відповідають Конституції України положення Закону України
№3551, які були підставою для відмов позивачу у задоволенні позовних
вимог. До якого суду ОСОБА_1 подав заяву про перегляд рішення суду за
виключними обставинами?
1496.
Хто із перелічених осіб має право подати заяву про перегляд
судового рішення за виключними обставинами в адміністративному
судочинстві України?
1497.
Протягом якого строку з дня надходження заяви про перегляд
судового рішення за нововиявленими обставинами до адміністративного
суду, суддя (суддя-доповідач) вирішує питання про відкриття провадження
за нововиявленими обставинами в адміністративному судочинстві України?
1498.
Що зазначається у заяві про перегляд судового рішення за
виключними обставинами в адміністративному судочинстві України?
1499.
Протягом якого строку може бути подано заяву про перегляд
судового рішення, коли підставою є істотні для справи обставини, що не
були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка
звертається із заявою, на час розгляду справи в адміністративному
судочинстві України?
1500.
Протягом якого строку учасниками справи може бути подана
заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у
випадку встановлення вироком суду або ухвалою про закриття
кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної
відповідальності, що набрали законної сили, фальшивості письмових,
речових чи електронних доказів, що потягли за собою ухвалення
незаконного рішення у цій справі в адміністративному судочинстві
України?
1501.
Протягом якого строку учасниками справи може бути подана
заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у
випадку скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення
судового рішення, яке підлягає перегляду?
1502.
Протягом якого часу учасниками справи може бути подана
заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами у
випадку встановлення Конституційним Судом України неконституційності
(конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого
положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи,
якщо рішення суду ще не виконане в адміністративному судочинстві
України
1503.
Протягом якого часу особою, на користь якої постановлено
рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана

Україною, може бути подана заява про перегляд судового рішення за
виключними обставинами у зв’язку з встановлення міжнародною судовою
установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною
міжнародних зобов’язань при вирішенні цієї справи судом в
адміністративному судочинстві України

