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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

“Контроль у системі місцевого самоврядування” — одна з дисци-
плін, які створюють основну базу знань, необхідну для ефективної 
підготовки фахівців для районних, міських та обласних державних 
адміністрацій, виконавчих комітетів відповідних рад, громадських 
організацій, а також для галузей міського господарства.

Підготовка фахівців у сфері менеджменту організацій, а також со-
ціології місцевого самоврядування і державного управління має на 
меті дати слухачам теоретичні знання та виробити в них практичні 
навики опрацьовувати й обґрунтовувати конкретні пропозиції, які 
стосуються актуальних проблем державного та муніципального 
управління, розвитку всіх сфер міського господарства. 

У зв’язку з цим у програмі вивчення дисципліни “Конт-
роль у системі місцевого самоврядування” для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст міститься і теоретичний матеріал, 
і вказується специфіка застосування отриманих знань та навичок на 
практиці.

Під час вивчення цієї дисципліни студенти знайомляться з теоре-
тико-методологічними засадами, предметом, об’єктом, метою, за-
вданнями та функціями дисципліни, розглядають теоретичні та 
практичні механізми застосування контролю в системі місцевого 
самоврядування. Студенти знайомляться з нор ма тивно-правовим за-
безпеченням, особливостями здійснення контролю в системі місцево-
го самоврядування, що дозволяє вивчити проблеми відповідальності 
у здійсненні контролю, впливом міського голови на діяльність тери-
торіальної громади, місією головної посадової особи територіальної 
громади, проблемами розвитку місцевого самоврядування в Україні 
в аспекті контрольної влади, державним та громадським контролем 
у сфері місцевого самоврядування, регіональними вимірами держав-
ного контролю, системою соціального контролю в діяльності органів 
місцевого самоврядування. 

Ознайомлення з основними видами контролю, здійснення конт-
ролю за доходами та видатками муніципальних бюджетів, вітчизня-
ним та зарубіжним досвідом реформування контролюючих органів 
додасть студентам знань про особливості становлення та розвитку 
контролю в системі місцевого самоврядування. 

Проблема ефективності муніципалітетів — одна з центральних 
проблем управління як діяльності, що здійснюється людьми, стосов-
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но людей та винятково в інтересах людей. Від ступеня ефективності 
цієї діяльності безпосередньо залежить рівень життя людини.

Для того щоб здійснити реформування місцевих органів влади, 
органів місцевого самоврядування, досягти високої якості їх роботи, 
позитивної соціальної результативності, необхідно чітко визначити 
мету здійснюваних реформ. Поставлену мету потрібно порівняти з 
наявними матеріальними та інтелектуальними засобами її досягнен-
ня, нормативно-встановленими функціями цих органів, їх практич-
ними діями та соціальними результатами. Тому вивчення навчальної 
дисципліни має на меті: 

• навчити розрізняти категорії контролю в системі місцевого са-
моврядування;

• знайомити з алгоритмом оцінки ефективності та результатив-
ності діяльності органів влади та місцевого самоврядування 
в контексті здійснення контрольної влади;

• сформувати навики підготовки та проведення контролю адміні-
стративної діяльності;

• навчити розробляти критерії оцінки ефективності діяльності 
органів державної влади та місцевого самоврядування;

• розглянути досвід зарубіжних країн у здійсненні контролю 
в системі державного управління та місцевого самоврядування.

У результаті студенти повинні:
• розуміти поняття економічності, ефективності та результа тивності 

контролю в діяльності органів місцевого самоврядування;
• умінти використовувати алгоритм оцінки ефективності роботи 

органів місцевого самоврядування для розробки робочого пла-
ну проведення контролю в місцевому самоврядуванні;

• умінти розробляти критерії оцінки ефективності діяльності ор-
ганів місцевого самоврядування;

• набути дискусійних навиків щодо різних підходів оцінки ефек-
тивності контролю в зарубіжних країнах.

Програма навчальної дисципліни “Контроль у системі місцевого 
самоврядування” спрямована на те, щоб дати слухачам знання теоре-
тичних основ дисципліни та застосування здобутих знань, умінь і на-
вичок на практиці. 

Дисципліна “Контроль у системі місцевого самоврядування” ви-
кладається з урахуванням найсучасніших інтерактивних методик.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни

“КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ” 

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади дисципліни

1 Теоретичні основи здійснення місцевого самоврядування в 
аспекті публічної влади

2 Нормативно-правове забезпечення здійснення контролю в 
системі місцевого самоврядування

Змістовий модуль ІІ. Особливості здійснення контролю 
в системі місцевого самоврядування

3 Проблеми відповідальності у здійсненні контролю в системі 
місцевого самоврядування

4 Місія головної посадової особи територіальної громади

5 Проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні в аспекті 
контрольної влади

6 Державний та громадський контроль у сфері місцевого само-
врядування. Регіональні виміри державного контролю

7 Система соціального контролю в діяльності органів місцевого 
самоврядування
Змістовий модуль ІІІ. Контроль за доходами та видатками 
муніципальних бюджетів

8 Визначення та класифікація доходів і видатків муніципальних 
бюджетів як основа організації їх обліку та контролю. Облік 
доходів і видатків муніципальних бюджетів

9 Удосконалення організації контрольно-ревізійного процесу в 
бюджетній сфері України

10 Методика контролю муніципальних бюджетів у нових 
економічних умовах
Змістовий модуль ІV. Розвиток інститутів і методології 
здійснення контролю в системі місцевого самоврядування

11 Основні види та засоби здійснення контролю у сфері місцевого 
самоврядування. Форми і методи здійснення контролю

12 Концептуальне визначення напрямів розвитку контролю в 
системі місцевого самоврядування. Розвиток системи інститутів 
контрольної влади в Україні

Разом годин: 108



6 7

ЗМІСТ
дисципліни

“КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ”

Змістовий модуль I. Теоретико-методологічні засади 
дисципліни

Тема 1. Теоретичні основи здійснення місцевого 
самоврядування в аспекті публічної влади

Сутність контролю в системі місцевого самоврядування. Об’єкт та 
предмет дисципліни. Мета та завдання дисципліни. Функції контро-
лю в системі місцевого самоврядування. Основні теорії контролю 
в системі місцевого самоврядування. Територіальна громада як пер-
винний суб’єкт місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування 
як окремий інститут чи вид публічної влади в системі здійснення 
контролю. 

  Література: основна [2; 3; 19; 20; 22]; 
додаткова [26; 28–30; 35; 37; 39; 41; 42]

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення здійснення 
контролю в системі місцевого самоврядування

Сутність нормативно-правового забезпечення контролю в системі 
місцевого самоврядування. Основні види нормативно-правового за-
безпечення контролю. Основні законодавчі акти, що регулюють 
контроль у системі місцевого самоврядування. Контроль як функція 
здійснення повноважень органами місцевого самоврядування. Види 
здійснення контролю в системі місцевого самоврядування згідно 
з українським законодавством. Контроль як функція управління та 
здійснення влади на місцях. Соціальний та економічний контроль 
в системі місцевого самоврядування.

  Література: основна [2; 3; 19; 20; 22]; 
додаткова [26; 28–30; 35; 37; 39; 41; 42]

Змістовий модуль II. Особливості здійснення контролю 
в системі місцевого самоврядування 

Тема 3. Проблеми відповідальності у здійсненні контролю 
в системі місцевого самоврядування 

Сутність відповідальності. Основні види відповідальності у здій-
сненні контролю в системі місцевого самоврядування. Принцип під-

контрольності органів державної влади та місцевого самоврядування. 
Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування. Консти-
туційна відповідальність органів місцевого самоврядування. Доціль-
ність поширення імпічменту на інститут місцевого самоврядування.

  Література: основна [2; 3; 19; 20; 22]; 
додаткова [26; 28–30; 35; 37; 39; 41; 42]

Тема 4. Місія головної посадової особи територіальної 
громади

Системність державної влади та місцевого самоврядування як 
чинник становлення та розвитку громадянського суспільства. Сут-
ність місії головної посадової особи територіальної громади. Головна 
посадова особа територіальної громади як самостійний елемент 
в системі місцевого самоврядування. Повноваження сільського, се-
лищного та міського голови. Місцевий референдум як механізм здій-
снення територіальною громадою контрольної влади.

   Література: основна [2; 3; 19; 20; 22]; 
додаткова [26; 28–30; 35; 37; 39; 41; 42] 

Тема 5. Проблеми розвитку місцевого самоврядування 
в Україні в аспекті контрольної влади 

Статус органів місцевого самоврядування в контексті українсько-
го законодавства. Статус контролюючих органів у системі місцевого 
самоврядування. Роль голови територіальної громади в здійсненні 
контролю в системі місцевого самоврядування. Відповідальність го-
лови перед територіальною громадою в аспекті здійснення контроль-
ної влади. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого само-
врядування в справі здійснення контролю.

   Література: основна [2; 3; 19; 20; 22]; 
додаткова [26; 28–30; 35; 37; 39; 41; 42]

Тема 6. Державний та громадський контроль у сфері 
місцевого самоврядування. Регіональні виміри 
державного контролю

Сутність державного та громадського контролю в сфері місцевого 
самоврядування. Особливості громадського контролю у процесі міс-
цевого самоврядування. Громадська думка. Інструменти громадсько-
го впливу на реалізацію державної політики. Взаємодія органів дер-
жавного управління та ОМС з політичними партіями і громадськими 
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організаціями в сфері контролю. Участь громадськості у виробленні 
та реалізації політики органів місцевого самоврядування. Розвиток 
державного контролю на регіональному рівні. Контроль за діяльніс-
тю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовря-
дування. Взаємодія центральних та регіональних органів у підготовці 
та проведенні державного контролю, аналізі його результатів. Конт-
роль за управлінням суспільним розвитком на місцевому рівні. 
Контроль за діяльністю органів самоорганізації населення (терито-
ріальних громад).

Література: основна [1; 12; 15; 21]; 
додаткова [23; 31; 33; 34; 36; 38; 40]

Тема 7. Система соціального контролю в діяльності органів 
місцевого самоврядування

Сутність соціального контролю в діяльності органів місцевого са-
моврядування. Основний зміст роботи муніципальних службовців. 
Планування діяльності персоналу органів місцевого самоврядування 
в різних галузях господарства. Модулі економічного блоку соціально-
економічного розвитку території. Інструментарій для збирання ін-
формації з соціального блоку соціально-економічного розвитку тери-
торії (СЕРТ) та оцінка ступеня його виконання. Експериментальна 
перевірка оцінки результуючої діяльності персоналу органів місцево-
го самоврядування. Ефективність перспективи розвитку системи со-
ціального контролю в системі місцевого самоврядування. Соціальна 
ефективність цільового управління за кінцевими результатами діяль-
ності персоналу органів місцевого самоврядування. Антропосоціаль-
на сутність державного управління. Оцінка ефективності управлін-
ської діяльності органів місцевого самоврядування. 

Література: основна [4; 8–11]; 
додаткова [24; 25; 27; 32]

Змістовий модуль III. Контроль за доходами та видатками 
муніципальних бюджетів

Тема 8. Визначення та класифікація доходів і видатків 
муніципальних бюджетів як основая організації їх 
обліку та контролю. Облік доходів і видатків 
муніципальних бюджетів

Сутність доходів муніципальних бюджетів. Загальні та спеціальні 
фонди муніципальних бюджетів. Доходи і видатки кошторису бю-

джетної установи. Особливості формування доходів і видатків бю-
джетних установ. Класифікація доходів та видатків. Поточний бю-
джет та бюджет розвитку. Специфіка обліку доходів та видатків 
муніципальних бюджетів. Система обліку виконання державного та 
муніципального бюджетів України. Облікова політика органів місце-
вого самоврядування. Принципи бухгалтерського обліку та звітності 
про виконання муніципальних бюджетів. Особливості обліку доходів 
і видатків сільських, селищних, міських (міст районного підпорядку-
вання) бюджетів.

Література: основна [5–7; 13; 14; 16–18;] 
додаткова [43–46]

Тема 9. Удосконалення організації контрольно-ревізійного 
процесу в бюджетній сфері України

Сутність фінансового контролю муніципальних бюджетів. Мета 
та завдання фінансового контролю. Суб’єкти державного та кому-
нального фінансового контролю. Організація та проведення 
контрольно-ревізійного процесу в системі муніципальних бюджетів 
та фінансів. Оформлення результатів контролю. Методика контролю 
виконання муніципальних бюджетів та кошторисів бюджетних уста-
нов. Структура акта ревізії муніципальних бюджетних установ.

Література: основна [5–7; 13; 14; 16–18]; 
додаткова [43–46]

Тема 10. Методика контролю муніципальних бюджетів 
у нових економічних умовах

Сутність та основні риси методики контролю за виконанням муні-
ципальних бюджетів. Етапи контрольно-ревізійного процесу вико-
нання муніципальних бюджетів і кошторисів установ. Завдання, 
контроль і послідовність муніципальних бюджетів. Схема зустрічної 
перевірки кошторису бюджетної установи. Міжнародні стандарти 
методики контролю за виконанням муніципальних бюджетів.

Література: основна [5–7; 13; 14; 16–18];
додаткова [43–46]
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Змістовий модуль IV. Розвиток інститутів і методології 
здійснення контролю в системі місцевого 
самоврядування

Тема 11. Основні види та засоби здійснення контролю у сфері 
місцевого самоврядування. Форми і методи 
здійснення контролю

Сутність здійснення контролю влади. Основні види здійснення 
контролю в системі місцевого самоврядування. Засоби здійснення 
контролю в системі місцевого самоврядування. Поняття методу здій-
снення контрольної влади. Співвідношення форм та методів здійснен-
ня контролю в системі місцевого самоврядування. Правові акти конт-
ролю в системі місцевого самоврядування. Методи та форми конт-
рольної влади як елементи механізму здійснення влади на місцях. 

   Література: основна [2; 3; 19; 20; 22]; 
додаткова [26; 28–30; 35; 37; 39; 41; 42]

Тема 12. Концептуальне визначення напрямів розвитку 
контролю в системі місцевого самоврядування. 
Розвиток системи інститутів контрольної влади 
в Україні

Питання реформування системи контролю в галузі місцевого са-
моврядування.

Основні шляхи реформування контролюючої діяльності в системі 
місцевого самоврядування. Необхідність нового погляду на здійснен-
ня виконавчої влади. Основні інститути контрольної влади. Відмін-
ність контрольної діяльності від інших форм владної діяльності. Пра-
вові норми контрольної діяльності. Питання створення програми 
відповідального здійснення влади. Проблема вивчення специфіки 
контрольної влади. Реформування органів державної влади та місце-
вого самоврядування в контексті здійснення контрольних повнова-
жень. Проблема захисту контрольних повноважень органами місце-
вого самоврядування.

  Література: основна [2; 3; 19; 20; 22]; 
додаткова [26; 28–30; 35; 37; 39; 41; 42]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти (слухачі) виконують 
контрольну роботу. Номер варіанта контрольної роботи студент визна-
чає самостійно за останньою цифрою номера своєї залікової книжки.

Контрольна робота виконується на аркушах паперу формату А4 
об сягом не менш ніж 12 сторінок друкованого тексту (Times New 
Roman, 14). Для чіткого та послідовного викладу матеріалу необхідно 
скласти план контрольної роботи, який має містити такі обов’язкові 
структурні частини: 

 вступ (обсягом до 2 сторінок), де висвітлюються сутність і зна-
чення теми; 

 основну частину — розкривається зміст питань теми роботи, 
наводяться зауваження; 

 висновки, де підсумовується зібраний матеріал та містяться 
пропозиції; 

 список використаних джерел, на які даються посилання в тексті.
Контрольна робота оформлюється відповідно до методичних ви-

мог: титульна сторінка, де вказується тема роботи, прізвище та ім’я 
виконавця, його група та навчальний структурний підрозділ (інсти-
тут, кафедра), дата виконання, підписується виконавцем. 

У вста новлений термін подається на перевірку на кафедру. До залі-
ку студент допускається, якщо контрольну роботу оцінено позитивно.

У ході написання контрольної роботи студент має використовувати 
вітчизняні та іноземні інформаційні матеріали, самостійно проводити 
пошук документальної та фактографічної інформації, здійснювати 
систематизацію та узагальнення даних, виявляти ключові моменти, 
використовувати електронну пошту та телеконференції, застосовуючи 
методи пошуку в мережі Інтернет. За необхідності слід проводити ре-
ферування документів, формуючи власну думку на явища, події та 
процеси, базуючись на знанні граматичних форм.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Теоретичні основи здійснення місцевого самоврядування в аспек-
ті публічної влади.

 2. Теоретико-методологічні засади контролю в системі місцевого са-
моврядування.

 3. Концепції контролю в системі місцевого самоврядування.
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 4. Нормативно-правове забезпечення здійснення державного конт-
ролю в системі місцевого самоврядування.

 5. Нормативно-правове забезпечення здійснення громадського 
контролю в системі місцевого самоврядування.

 6. Особливості здійснення контролю в системі місцевого самовря-
дування.

 7. Проблеми відповідальності у здійсненні контролю в системі міс-
цевого самоврядування.

 8. Регіональні особливості відповідальності у здійсненні контролю 
в системі місцевого самоврядування.

 9. Місія головної посадової особи територіальної громади.
 10. Особливості здійснення повноважень посадовими особами орга-

нів місцевого самоврядування в сучасній Україні. 
 11. Проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні в аспек-

ті контрольної влади. 
 12. Зарубіжний досвід розвитку місцевого самоврядування в аспекті 

контрольної влади.
 13. Вітчизняний та зарубіжний досвід місцевого самоврядування 

в аспекті контрольної влади: порівняльна характеристика.
 14. Державний та громадський контроль у сфері місцевого самовря-

дування.
 15. Регіональні виміри державного контролю.
 16. Технологія стратегічного планування діяльності органів місцево-

го самоврядування на соціологічній інформаційній основі.
 17. Регіональні особливості розвитку системи соціального контролю 

з боку органів місцевого самоврядування. 
 18. Принципи та методи здійснення соціального контролю з боку ор-

ганів місцевого самоврядування.
 19. Контроль за доходами та видатками муніципальних бюджетів.
 20. Особливості організації державного фінансового контролю муні-

ципальних бюджетів в Україні.
 21. Контроль формування і виконання муніципальних бюджетів 

в умовах переходу до ринкової економіки.
 22. Організація контрольно-ревізійного процесу виконання муніци-

пальних бюджетів.
 23. Комунальний та фінансовий контроль за виконанням муніци-

пальних бюджетів.
 24. Методика контролю муніципальних бюджетів в нових економіч-

них умовах.

 25. Внутрішній та зовнішній контроль у бюджетних установах.
 26. Розвиток інститутів контролю в системі місцевого самоврядуван-

ня.
 27. Основні види та засоби здійснення контролю у сфері місцевого 

самоврядування. 
 28. Форми і методи здійснення контролю в системі місцевого само-

врядування.
 29. Концептуальне визначення напрямів розвитку контролю в систе-

мі місцевого самоврядування. 
 30. Розвиток системи інститутів контрольної влади в Україні. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Розкрийте сутність контролю в системі місцевого самоврядування.
 2. Вкажіть мету та завдання дисципліни.
 3. Назвіть функції контролю в системі місцевого самоврядування.
 4. Виділіть головні риси здійснення контролю в системі місцевого 

самоврядування.
 5. Який контроль у системі місцевого самоврядування має терито-

ріальна громада?
 6. Розкрийте сутність нормативно-правового забезпечення конт-

ролю в системі місцевого самоврядування.
 7. Які нормативно-правові акти регулюють контроль у місцевому 

самоврядуванні?
 8. Що таке соціальний контроль? Назвіть основні види соціального 

контролю.
 9. З чого складається система контролю за функціональною озна-

кою?
 10. За якими критеріями можна класифікувати види контролю в систе-

мі місцевого самоврядування згідно з українським законодавством?
 11. Розкрийте сутність відповідальності.
 12. Які основні види відповідальності згідно з українським законо-

давством ви знаєте?
 13. Назвіть основні принципи підконтрольності органів місцевого 

самоврядування.
 14. Проаналізуйте відповідальність в системі місцевого самовряду-

вання з об’єктивного боку.
 15. У чому полягає відповідальність в системі місцевого самовряду-

вання з суб’єктивного боку?
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 16. Охарактеризуйте системність місцевого самоврядування як чин-
ник становлення та розвитку громадянського суспільства.

 17. Які повноваження має міський голова?
 18. Розкрийте повноваження сільського та селищного голови.
 19. Дайте порівняльну характеристику повноважень міського, сіль-

ського та селищного голів.
 20. Яким чином здійснюється обрання голови територіальної грома-

ди?
 21. Який статус мають контролюючі органи в системі місцевого са-

моврядування?
 22. У чому полягають основні проблеми розвитку місцевого само-

врядування в Україні в аспекті контрольної влади?
 23. Яким чином територіальна громада здійснює контроль над голо-

вою?
 24. Які контрольні повноваження має голова територіальної громади?
 25. У чому полягає відповідальність органів та посадових осіб місце-

вого самоврядування перед територіальною громадою?
 26. Висвітліть основні механізми суспільного впливу на органи міс-

цевого самоврядування.
 27. Покажіть вплив об’єднань громадян на роботу органів місцевого 

самоврядування.
 28. Розкрийте сутність поняття “громадський контроль”.
 29. Хто здійснює контроль за діяльністю місцевих органів виконав-

чої влади?
 30. Охарактеризуйте особливості контролю за діяльністю органів 

місцевого самоврядування на регіональному рівні.
 31. Розкрийте сутність системи соціального контролю.
 32. Висвітліть план соціально-економічного розвитку території. 
 33. Сформуйте інструментальний базис стратегічного планування 

діяльності органів місцевого самоврядування у межах антропосо-
ціального управління територією.

 34. Розкрийте зміст соціально-економічного розвитку території. 
 35. У чому полягають регіональні особливості системи соціального 

контролю?
 36. Дайте визначення поняття доходи бюджету згідно з Бюджетним 

кодексом України.
 37. Дайте класифікацію доходів та видатків муніципальних бюдже-

тів як основи організації їх обліку та контролю.

 38. Дайте порівняльну характеристику доходів і видатків за різними 
нормативними джерелами.

 39. Яким чином здійснюється облік доходів і видатків муніципаль-
них бюджетів?

 40. У чому полягають функції контролю за виконанням доходів і ви-
датків муніципальних бюджетів?

 41. Що таке фінансовий контроль?
 42. Розкрийте мету та завдання фінансового контролю за виконан-

ням муніципальних бюджетів.
 43. Хто здійснює державний фінансовий контроль за виконанням 

муніципальних бюджетів?
 44. Назвіть основні функції внутрішнього контролю обліку та звіт-

ності муніципальних бюджетів.
 45. Розкрийте характерні особливості організації контрольно-

ревізійного процесу муніципальних бюджетів.
 46. Розкрийте сутність методики контролю за виконанням муніци-

пальних бюджетів.
 47. У чому полягають основні завдання контролю за виконанням му-

ніципальних бюджетів?
 48. Покажіть порядок перерахування і облік коштів, що передаються 

бюджетам нижчого рівня.
 49. Які види перевірок передбачає контроль звітності про виконання 

муніципальних бюджетів органів місцевого самоврядування?
 50. Висвітліть основні завдання контролю з боку муніципальних бю-

джетних установ. 
 51. У чому полягає сутність здійснення влади в системі місцевого са-

моврядування?
 52. Розкрийте систему органів державного контролю, яка функціо-

нує в Україні.
 53. Дайте визначення поняття “метод здійснення контрольної вла-

ди”.
 54. Виділіть основні методи здійснення контрольної влади.
 55. Які ви знаєте основні форми здійснення контрольної влади в сис-

темі місцевого самоврядування?
 56. Розкрийте особливості контролю як первинного виду діяльності.
 57. Вкажіть основні шляхи реформування контролюючої діяльності 

в системі місцевого самоврядування.
 58. Що є об’єктом впливу контрольної діяльності?
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 59. Які напрями діяльності повинна охоплювати програма відпові-
дального здійснення влади?

 60. Розкрийте характерні риси вивчення специфіки контрольної влади.
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