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Загальні методичні вказівки
Навчання з дисципліни «Основи конституційного права» проходить у
формі: лекцій, семінарських занять, а також самостійної роботи.
Метою проведення семінарських занять з дисципліни «Основи
конституційного права» є забезпечення більш глибокого ознайомлення з
лекційним матеріалом, монографічною літературою, конституційноправовими документами. Важливим завданням семінарських занять є
формування власної думки здобувачів з теоретичних та практичних питань і
пропозицій щодо їх вирішення.
Підготовка до семінарських занять передбачає не тільки вивчення і
знання теоретичних проблем курсу, але й уміння орієнтуватися в
конституційно-правовому матеріалі, який складають конституції (основні
закони), закони (конституційні, органічні, звичайні), підзаконні нормативноправові акти (акти глави держави, уряду тощо), рішення органів
конституційної юрисдикції, а також міжнародні угоди, ратифіковані в
установленому порядку.
Розкриваючи питання теми семінарського заняття, слід враховувати
новітню конституційно-правову практику, використовувати дані про останні
події у політичному житті зарубіжних країн та України.
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Практичні заняття
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Всього

Номер та назва навчальної теми

Семінарські заняття

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

семестр №5
Тема № 1: Конституційне право як галузь
права, наука, навчальна дисципліна.
Тема № 2: Конституція як основний закон
суспільства і держави.
Тема № 3: Засади конституційного ладу
сучасної держави.
Тема № 4: Конституційно-правове закріплення
державних символів України.

4
6
6

6

Вид контролю

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)
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Тема № 5: Основи конституційноправового статусу особи у сучасних
державах.
Тема № 6: Форми безпосередньої
демократії.
Тема № 7: Форма сучасних держав.
Тема № 8. Система вищих органів
державної влади у сучасних країнах.
Тема № 9: Глава держави у сучасних
країнах.
Тема № 10: Парламент у сучасних
державах.
Тема № 11: Уряд у сучасних державах.
Тема № 12. Центральні органи виконавчої
влади в Україні
Тема № 13: Судова влада у сучасних
державах.
Всього годин за семестром №5
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2. Методичні вказівки до семінарських занять
Тема № 3: Засади конституційного ладу сучасної держави
Семінарське заняття № 1: Засади конституційного ладу сучасної держави
Навчальна мета заняття: формування комплексного наукового уявлення
про засади конституційного (державного) ладу сучасних держав.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Поняття конституційного ладу, його ознаки та умови.
2. Взаємозв’язок між конституційним ладом і суспільним ладом та
політикою держави.
3. Поняття та ознаки засад конституційного ладу. Система та зміст
принципів, що становлять засади конституційного ладу України.
4. Система та зміст принципів, що становлять засади конституційного
ладу різних зарубіжних країн.
5. Загальне й особливе у конституційному ладові зарубіжних країн.
Методичні вказівки
Розкриття першого питання плану слід розпочати, що конституційний
лад можна розуміти, по-перше, як фактичну конституцію, по-друге, як певний
спосіб організації держави, що закріплений в конституції, і по-третє, як такий
стан відносин, що характеризує державу як конституційну. Саме щодо
останнього розуміння даного питання слід розкрити ознаки та умови
існування конституційного ладу (реальна конституція та ін.).
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Наступне питання плану вимагає від студента навчитися розмежовувати
такі поняття як суспільний лад та конституційний лад та вміти розкривати їх
співвідношення. Слід насамперед, уяснити, що суспільний лад у
конституційній державі обов’язково отримує більш чи менш повне
закріплення й гарантії на рівні конституції як основного закону.
Третє питання плану передбачає необхідність розкриття поняття «засади
конституційного ладу» та розкриття його ознак (зокрема, фундаментальність,
політико-правовий характер, підвищена стабільність та ін). Також дане
питання передбачає розкриття системи та змісту принципів, що становлять
засади конституційного ладу України (зокрема йдеться про наступні
принципи: народного суверенітету, державного суверенітету, найвищої
соціальної цінності людини, демократизму, унітаризму, соціальної держави
тощо).
Четверте та п’яте питання плану передбачає розкриття системи
принципів конституційного (державного) ладу зарубіжних країн. При цьому
слід звернути увагу на загальне й особливе у конституційному ладові
зарубіжних країн.
Питання цільових виступів:
1. Поняття суспільного ладу та його елементи.
2. Поняття державний лад та конституційний лад: співвідношення.
Теми рефератів:
1. Конституційне закріплення політичного ладу у зарубіжних країнах.
2. Конституційне закріплення економічної системи у зарубіжних
країнах.
3. Конституційне регулювання соціальних відносин у зарубіжних
країнах.
4. Закріплення конституційного ладу в Конституції та чинному
законодавстві України.
5. Економічна система України та її конституційно-правове
регулювання.
6. Принцип суспільно-політичного плюралізму у зарубіжних країнах.
Література:
Базова: 1, 49, 52-57, 63.
Допоміжна: 5, 14, 27, 30, 36.
Тема № 5: Основи конституційно-правового статусу особи у сучасних
державах.
Семінарське заняття № 2: Основи конституційно-правового статусу
особи у сучасних державах.
Навчальна мета заняття: охарактеризувати елементи основ правового
статусу особи, розкрити сутність і зміст конституційних прав, свобод та
обов’язків громадян як головного елемента основ правового статусу особи.
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Кількість годин – 2 год.

Навчальні питання:
1. Поняття основ правового статусу особи та його елементи. Загальні та
спеціальні принципи правового статусу особи в Україні.
2. Основні (конституційні) права і свободи: поняття, ознаки, види.
3. Поняття, ознаки та класифікація основних обов’язків громадян
України.
4. Гарантії реалізації основних прав і свобод громадян України.
5. Поняття та ознаки громадянства.
6. Принципи громадянства України. Категорії осіб, що належать до
громадянства України.
7. Набуття і припинення громадянства України.
8. Система органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства
України, їх компетенція. Процедури з питань громадянства України.
Методичні вказівки
Дане семінарське заняття присвячене одній з ключових тем
конституційного права, оскільки сучасний конституціоналізм виходить з
постулату про найвищу соціальну цінність людини.
Розкриваючи перше питання плану, слід сформулювати визначення
основ правового статусу особи, навести перелік усіх елементів, розкрити їх
зміст. Необхідно розмежувати поняття «загальний», «спеціальний» та
«індивідуальний» правовий статус, а також основи правового статусу в
широкому та вузькому сенсі слова. Варто акцентувати увагу на відмінностях
між правами і свободами, правами людини і правами громадянина. Слід також
мати на увазі, що основи правового статусу особи є історично змінюваною
категорією, що наповнюється дедалі глибшим змістом і найбільш
концентровано відображає прогрес суспільства і держави. Необхідно навести
перелік загальних і спеціальних принципів правового статусу особи, розкрити
зміст кожного з них. Особливу увагу слід звернути на ті принципи, що
становлять засади конституційного ладу України, насамперед, принципи
найвищої соціальної цінності людини, верховенства права, рівноправності,
визнання міжнародно-правових стандартів.
Друге питання плану вимагає формулювання визначення основних
(конституційних) прав і свобод, системного викладення їх сутнісних ознак та
класифікації за різними критеріями. Окремо слід спинитися на кожній з груп
основних прав, розкрити їх зміст та спосіб конституційного закріплення.
Аналогічно слід підходити й до викладення питання про основні обов’язки
громадян України. Особливу увагу слід звернути на те, що на відміну від
відкритого переліку основних прав, перелік основних обов’язків є вичерпним і
розширювальному тлумаченню не підлягає.
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Звертаючись до гарантій реалізації основних прав і свобод, слід
сформулювати їх визначення, відмежувати їх від інших елементів правового
статусу особи. Необхідно навести класифікацію гарантій реалізації основних
прав і свобод.
Розкриваючи п’яте питання, слід сформулювати визначення
громадянства, розкрити його сутність та ознаки. При цьому слід мати на увазі,
що теоретичні визначення дещо відрізняються від легального (законодавчого).
Шосте питання необхідно розпочати з вказівки на те, що сутність
громадянства найбільш концентровано виявляється в його принципах, серед
яких розрізняють загальні (загальноправові) та спеціальні. Слід навести
перелік принципів громадянства України і розкрити їх зміст, ілюструючи
свою відповідь посиланнями на чинний Закон України «Про громадянство
України» 2001 р. Наводячи перелік категорій осіб, які є громадянами України,
варто визначити, з якою метою Законом передбачені ці категорії, до якої
категорії належите Ви і чому.
Сьоме питання плану передбачає надання визначення поняття набуття
громадянства України. Необхідно розкрити зміст кожної з підстав набуття
громадянства України, що передбачені ст. 6 Закону України «Про
громадянство України». Потрібно навести перелік вимог, що ставляться до
осіб, які виявили бажання бути прийнятими до громадянства України, а також
назвати категорії осіб, які не можуть бути прийняті до громадянства України
за жодних підстав. Особливу увагу слід приділити проблемам визначення
громадянства дітей. Слід вказати які підстави набуття громадянства існують в
інших країнах.
Відповідаючи на сьоме питання плану, слід сформулювати визначення
припинення громадянства, навести перелік підстав припинення громадянства
України за чинним законодавством. Особливу увагу слід приділити підставам
для втрати громадянства України та з’ясуванню моменту, з якого
припиняється громадянство України. Доречним є аналіз підстав припинення
громадянства у сучасних країнах.
Обґрунтована відповідь на останнє питання плану потребує звернення
не тільки до Закону України «Про громадянство України», а й інших
нормативно-правових актів. Зверніть увагу на те, які документи, до яких
органів і у які строки мають бути подані для вирішення тих чи інших питань,
пов’язаних з громадянством України.
Питання цільових виступів:
1. Принцип єдиного громадянства: сутність та проблеми реалізації.
2. Принцип «права крові».
3. Принцип «права ґрунту».
Теми рефератів:
1. Спрощений порядок набуття громадянства України.
2. Прийняття до громадянства України.
4. Втрата громадянства України.

8

5. Комісія при Президентові України з питань громадянства: порядок
утворення, склад, повноваження.
6. Процедури з питань громадянства.
Література:
Базова: 1, 12, 15, 18, 31, 33, 40, 44, 50, 52-57, 59, 63
Допоміжна: 12, 21-23, 25, 26, 35, 38, 42.
Слід мати на увазі, що національність особи визначається не
національністю батьків, громадянством чи територією, на якій вона
народилася,
а
виключно
національною
самосвідомістю,
тобто
самоідентифікацією особи з певною національною спільнотою та її
культурою. Новонароджені діти національності не мають, національність
отримується в результаті соціалізації, «входження» у певну культуру.
Головною ознакою національності є мова, оскільки саме через неї людина
опановує культурне надбання відповідної національності (літературу,
мистецтво, традиції тощо).
Висвітлення третього питання плану передбачає розкриття змісту прав і
свобод національних меншин. При цьому слід відзначити, які права і свободи
визнаються за представниками національних меншин поряд з іншими
громадянами певної держави, а які мають виключний характер. Необхідно
також з’ясувати, які спеціальні права національних меншин співвідносяться з
конституційним принципом рівноправності.
Четверте питання передбачає вивчення чинного законодавства України
про мови, зокрема, Закону України «Про засади державної мовної політики»
2012
р.,
який
прийнято
відповідно
до
положень Конституції
України, Декларації прав національностей, Закону України «Про ратифікацію
Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» тощо, враховуючи,
що вільне використання мов у приватному і суспільному житті відповідно до
принципів, проголошених у Міжнародному пакті Організації Об'єднаних
Націй про громадянські і політичні права, та духу Конвенції Ради Європи про
захист прав і основоположних свобод людини є невід'ємним правом кожної
людини. необхідно дати визначення «державна мова», розкрити зміст
принципів державної мовної політики, визначити порядок застосування
державної мови в Україні та особливості використання мов національних
меншин.
Питання цільових виступів:
1. Поняття національних меншин та ознаки.
2. Права національних меншин.
Теми рефератів:
1. Міжнародно-правові стандарти щодо прав національних меншин.
2. Механізм реалізації прав національностей в Україні.
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3. Конституційне
зарубіжних країнах.

закріплення

статусу

національних

меншин

у

Література:
Базова: 1, 23, 30, 52-57, 63.
Допоміжна: 43.
Тема № 9: Конституційно-правовий статус глави держави
Семінарське заняття № 3: Конституційно-правовий статус глави держави
Навчальна мета заняття: формування загального уявлення про статус
глави держави у різних країнах.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Соціальне призначення та політична роль глави держави в системі
вищих органів держави.
2. Президент, монарх, колегіальний глава держави. Порядок заміщення
посади глави держави.
3. Підстави та порядок дострокового припинення повноважень глави
держави в зарубіжних країнах.
4. Функції та компетенція глави держави.
5. Конституційно-правовий статус Президента України.
Методичні вказівки
При відповіді на перше питання необхідно з’ясувати поняття та види
глави держави, а також місце глави держави в системі вищих органів
державної влади.
Друге питання теми передбачає з’ясування особливостей правового
статусу монарха та президента як глави держави. Аналізуючи способи
заміщення посади глави держави у різних країнах слід мати на увазі, що вони
є різними для монарха та президента. При цьому варто пам’ятати, що монарх
як глава держави, отримує свою владу відповідно до існуючої системи
престолонаслідування, які необхідно охарактеризувати. У той же час, посада
президента є виборною, а тому необхідно розглянути існуючі способи та
умови обрання президента. Крім того, необхідно
При відповіді на третє питання необхідно визначити існуючі у сучасних
країнах підстави та процедуру дострокового припинення повноважень глави
держави. Слід пам’ятати, що у країнах англосаксонської правової системи
особлива процедура притягнення до відповідальності глави держави (або
інших вищих посадових осіб) одержала найменування «імпічмент».
Четверте питання теми присвячене характеристиці функцій та
повноважень глави держави. При цьому необхідно оцінити значимість
інституту «вето», а також чітко визначити його види: абсолютне
(резолютивне),
відкладене
(відносне),
вибіркове,
конструктивне,

10

«кишенькове». Слід також пам’ятати, що обсяг повноважень глави держави
напряму залежить від форми правління.
Відповідь на останнє, п’яте питання, передбачає формування цілісного
уявлення про роль і місце Президента України в державному механізмі
Української держави. На основі Конституції та Законів України необхідно
розкрити: порядок обрання та набуття повноважень Президентом України;
визначити прерогативні, предметні та інструментальні функції Президента
України, а також похідні від них повноваження; підстави та порядок
дострокового припинення повноважень глави держави (особливу увагу слід
приділити підставам та порядку усунення Президента України з посади в
порядку імпічменту); гарантії діяльності глави держави; систему допоміжних
органів при Президентові України.
Питання цільових виступів:
1. Функції глави держави.
2. Колегіальний глава держави.
3. Процедура імпічменту в зарубіжних країнах.
Теми рефератів:
1. Компетенція Президента Польщі у сфері законодавства.
2. Комісія при Президентові України з питань громадянства: порядок
утворення, склад, повноваження.
3. Правовий статус монарха у Великій Британії.
4. Правовий статус монарха в Саудівські Аравії.
5. Конституційно-правовий статус Президента України.
Література:
Базова: 1, 14, 39, 46, 49, 52-57, 63.
Допоміжна: 5,23.
Тема № 13: Конституційно-правові основи судової влади
Семінарське заняття № 4: Конституційно-правові основи судової влади
Навчальна мета заняття: формування у здобувачів цілісного уявлення
про роль судової влади у розбудові правової держави.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Поняття судової влади і правосуддя.
2. Засади організації судової влади в зарубіжних країнах. Універсальна
юрисдикція судів. Конституційні принципи судочинства.
3. Органи судової влади. Порядок утворення судів.
4. Конституційно-правовий статус суддів у зарубіжних країнах.
5. Засади організації судової влади в Україні. Засади здійснення
правосуддя в Україні.
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6. Конституційно-правовий статус суддів в Україні.
Методичні вказівки
При розкритті першого питання, варто пам'ятати, що судову владу часто
називають «третьою владою», оскільки в конституційних текстах і доктрині
при перерахуванні гілок влади, що складають систему поділу влади, вона
звичайно випливає за законодавчою і виконавчою. Проте, це жодною мірою
не зменшує ні її значимості, ні самостійності стосовно інших гілок влади.
Варто дати визначення судової влади і правосуддя, охарактеризувати три
основних напрямки діяльності судової влади: охорона прав і законних
інтересів громадян; охорона правопорядку від злочинних і інших
правопорушень; контроль за тим, щоб діяльність державних органів не
виходила за правові рамки.
Друге питання плану передбачає розкриття засад організації судової
влади в зарубіжних країнах. Необхідно розкрити поняття універсальної
юрисдикції судів. Конституційні принципи судочинства в зарубіжний країнах
слід розкривати, спираючись на конституції різних держав.
Третє питання плану передбачає розкриття порядку формуванні судів. У
цьому питанні доречно звернути увагу до відання якого органу публічної
влади віднесено повноваження щодо формування судів та призначення суддів.
Четверте питання передбачає розкриття конституційно-правового
статусу суддів в зарубіжних країнах. Особливу увагу слід звернути на гарантії
діяльності суддів.
Конституційно-правові основи судової влади в Україні слід розкривати
на підставі Конституції України, а також Закону України «Про судоустрій та
статус суддів» 2016 р.
Питання цільових виступів:
1. Універсальна юрисдикція судів.
2. Кваліфікаційні комісії суддів.
3. «Гілки судової» влади.
Теми рефератів:
1. Судочинство в Україні.
2. Конституційні принципи судочинства.
3. Участь професійних суддів, народних засідателів та присяжних у
здійсненні правосуддя.
4. Судоустрій в Україні.
5. Конституційно-правовий статус суддів у зарубіжних країнах.
6. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції в Україні.
7. З’їзд суддів України.
Література:
Базова: 1, 37, 49, 52-57, 63.
Допоміжна: 3.
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3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в інтернеті
Основна:
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змін.) [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст.502.
3. Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст.799.
4. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.
// Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст.429.
5. Конституція Автономної Республіки Крим від 21 жовтня 1998 р.,
затв. Законом України від 23 грудня 1998 р. № 350-ХІV // Відомості Верховної
Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст.43.
6. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту» від 8 липня 2011 р. № 3671-VІ [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
7. Закон України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим»
від 10 лютого 1998 р. № 90/98-ВР (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/90/98-вр
8. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від
17 листопада 2011 р. № 4061-VІ [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
9. Закон України «Про вибори Президента України» від 5 березня
1999 р. № 474-XIV (В ред. Закону від 18 березня 2004 р. № 1630-IV)
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1630-15
10. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
11. Закон України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 р. №
1798-VIII
(із
змін.)
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19
12. Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 3 лютого
2015 р. № 141-VIII (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/141-19
13. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 р.
№ 4572-VI
(із
змін.)
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
14. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р.
№ 2235-ІІІ (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/2235-14
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15. Закон України «Про Державне бюро розслідувань» від 12 листопада
2015 р.
№
794-VIII.
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-19
16. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889VIII
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
17. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р.
№ 3855-XII (в ред. Закону від 21 вересня 1999 р. № 1079-XIV [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
18. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
від 5 лютого 2015 р. № 157-VIII (зі змін.) [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19
19. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня
2011 р. № 2939-VI (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
20. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні» від 16 листопада 1992 р. № 2782-ХІІ (із змін.) [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2782-12
21. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків» від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV (із змін.) [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
22. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в
Україні» від 6 вересня 2012 р. № 5207-VI [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
23. Закон України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р.
№ 2297-VI
(із
змін.)
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
24. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ (В
ред. Закону від 13 січня 2011 р. № 2938-VI) [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
25. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого
2014 р. № 794-VII (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/794-18
26. Закон України «Про комітети Верховної Ради України» від 4 квітня
1995 р. № 116/95-ВР (В ред. Закону від 22 грудня 2005 р. № 3277-IV)
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
116/95-вр
27. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня
2017 р.
№ 2136-VIII
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2136-19
28. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня
1997 р. № 280/97-ВР (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
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29. Закон України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 р. № 595-VIII (із
змін.)
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/595-19
30. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня
1999 р. № 586-XIV (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14
31. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від
1 грудня 1998 р. № 281-ХІV (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/281-14
32. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від
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