ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ
для другого етапу п’ятого конкурсу з відбору адвокатів,
які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, 12.04.2014
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До уваги учасника конкурсу!
Вкажіть, будь ласка, Ваш реєстраційний номер,
зазначений на конверті!

Тестове завдання
для другого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання
безоплатної вторинної правової допомоги
Тестове завдання складається трьох блоків – А, Б, В. Блок А складається з 9 питань,
блоки Б та В – з 17 питань кожний. Вам необхідно відповісти на питання блоку А та, залежно
від обраної Вами спеціалізації – на питання блоку Б (Кримінальний процесуальний кодекс
України) або блоку В (Кодекс адміністративного судочинства України та Цивільний
процесуальний кодекс України) за Вашим вибором.
Кожне питання містить 10 варіантів відповіді, серед яких є 5 правильних і 5
неправильних.
Виберіть правильні, на Вашу думку, варіанти відповідей та позначте їх значком 

БЛОК А
Питання № 1А
Відзначте, будь ласка, права адвоката відповідно до положень Закону України «Про
безоплатну правову допомогу»:
□ (1) здійснювати захист у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та
судового провадження на підставі доручення центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги;
□ (2) брати участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення на підставі
доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
□ (3) розглядати звернення особи про надання їй безоплатної вторинної правової допомоги та
перевіряти належність такої особи до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову
допомогу;
□ (4) представляти права і законні інтереси осіб, які потребують безоплатної вторинної
правової допомоги, в судах, інших державних органах, органах місцевого
самоврядування, перед іншими особами на підставі доручення центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги;
□ (5) укладати контракт (договір) з суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу
від імені центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
□ (6) ознайомлюватися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах та організаціях з необхідними для забезпечення ефективного
правового захисту документами, крім тих, що є державною таємницею;
□ (7) самостійно приймати рішення про припинення надання особі безоплатної вторинної
правової допомоги;
□ (8) інформувати центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги про настання
обставин, що передбачають припинення надання безоплатної вторинної правової
допомоги у випадках, передбачених законом;
□ (9) інформувати відповідне головне управління юстиції про настання обставин, що
передбачають припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги у
випадках, передбачених законом;
□ (10) звертатися з запитом до центру безоплатної вторинної правової допомоги щодо
встановлення належності особи до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову
допомогу.
Сума балів за відповідь на питання № 1А
(заповнюється членом конкурсної комісії)

3
Питання № 2А
Відзначте, будь ласка, обов’язки адвоката відповідно до положень Закону України «Про
безоплатну правову допомогу»:
□ (1) неухильно дотримуватися вимог Конституції України, Закону України «Про безоплатну
правову допомогу», міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів;
□ (2) надавати безоплатну вторинну правову допомогу за дорученням відповідного головного
управління юстиції;
□ (3) залучати інших адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги в
повному обсязі та у строки, визначені договором;
□ (4) надавати якісно та в необхідному обсязі безоплатну вторинну правову допомогу;
□ (5) приймати рішення про надання або про відмову в наданні безоплатної вторинної
правової допомоги;
□ (6) приймати до провадження справи осіб, які потребують безоплатної вторинної правової
допомоги, відповідно до договорів, укладених з центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги;
□ (7) не розголошувати конфіденційну інформацію про особу, яка стала відомою у зв'язку з
наданням безоплатної вторинної правової допомоги;
□ (8) приймати до провадження справи дітей-сиріт, які потребують безоплатної вторинної
правової допомоги, без укладення договору з центром з надання безоплатної вторинної
правової допомоги;
□ (9) у випадку призначення на заміну іншого адвоката вжити заходів для усунення недоліків
у наданні безоплатної вторинної правової допомоги, які мали місце до його призначення;
□ (10) видавати доручення для підтвердження своїх повноважень, як захисника для здійснення
представництва інтересів особи в судах, органах державної влади, органах місцевого
самоврядування, перед іншими особами.
Сума балів за відповідь на питання № 2А
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 3А
Відзначте, будь ласка, підстави припинення надання безоплатної вторинної правової
допомоги відповідно до положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу»:
□ (1) коли обставини чи підстави, за наявності яких особа була віднесена до визначених
Законом України «Про безоплатну правову допомогу» категорій осіб, що мають право на
безоплатну вторинну правову допомогу, припинили своє існування;
□ (2) у разі виконання адвокатом більшості своїх зобов’язань, передбачених договором про
надання безоплатної вторинної правової допомоги;
□ (3) у разі невідшкодування особою вартості фактичних витрат, пов’язаних з наданням їй
правової допомоги;
□ (4) у разі, якщо встановлено факт подання особою неправдивих відомостей або фальшивих
документів, що стали підставою для віднесення особи до категорій осіб, які мають право
на безоплатну вторинну правову допомогу, та прийняття рішення про надання їй
безоплатної вторинної правової допомоги;
□ (5) у разі якщо встановлено, що особа, якій надавалася безоплатна вторинна правова
допомога, не є громадянином України;
□ (6) коли особа користується захистом іншого захисника (захисників) у справі, за якою їй
призначено захисника відповідно до Закону України «Про безоплатну правову
допомогу»;
□ (7) у разі прийняття відповідним головним управлінням юстиції рішення про залучення
іншого захисника для захисту особи відповідно до Закону України «Про безоплатну
правову допомогу»;
□ (8) якщо особа використала всі національні засоби правового захисту в справі;
□ (9) коли адвокатом укладено договір з іншим клієнтом на більш вигідних для нього умовах;
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□ (10) у разі повного виконання суб'єктом надання безоплатної вторинної правової допомоги
своїх зобов'язань, передбачених контрактом (договором) про її надання.
Сума балів за відповідь на питання № 3А
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 4А
Відзначте, будь ласка, підстави заміни адвокатів, які надають безоплатну вторинну
правову допомогу, визначені Законом України «Про безоплатну правову допомогу»:
□ (1) хвороба адвоката;
□ (2) зміна місця проживання адвоката;
□ (3) недотримання адвокатом порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги;
□ (4) подання адвокатом недостовірних даних до органів Державної податкової служби;
□ (5) неналежне виконання адвокатом своїх зобов’язань за умовами договору;
□ (6) завантаженість адвоката;
□ (7) виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову
допомогу на постійній основі за контрактом;
□ (8) перебування адвоката у відпустці;
□ (9) проходження строкової військової служби;
□ (10) виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають вторинну правову допомогу на
тимчасовій основі на підставі договору.
Сума балів за відповідь на питання № 4А
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 5А
Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо договору про надання правової допомоги:
□ (1) договір про надання правової допомоги може вчинятися усно, якщо його ціна не
перевищує мінімального розміру заробітної плати;
□ (2) договір про надання правової допомоги укладається лише у письмовій формі;
□ (3) договір про надання правової допомоги припиняється після його належного виконання;
□ (4) договір про надання правової допомоги припиняється за взаємною згодою сторін;
□ (5) за умови попереднього інформування ради адвокатів регіону адвокат може укладати
договір про надання правової допомоги, що може призвести до виникнення конфлікту
інтересів;
□ (6) договір про надання правової допомоги припиняється на вимогу однієї із сторін на
умовах, передбачених договором;
□ (7) адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він
зобов'язаний відмовитися від виконання договору у разі, якщо доручення на виконання
дій виходять за межі професійних прав і обов’язків адвоката;
□ (8) договір про надання правової допомоги з адвокатом може укладатися лише особисто з
клієнтом;
□ (9) у разі відмови від укладення договору про надання правової допомоги адвокат
зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю про відомості, що стали йому відомі від
особи, яка звернулася з пропозицією укладення такого договору;
□ (10) розірвання договору про надання правової допомоги здійснюється у разі, якщо особа
користується послугами іншого захисника.
Сума балів за відповідь на питання № 5А
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 6А
Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо підстав для здійснення адвокатської діяльності:
□ (1) адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової
допомоги;
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□ (2) договір про надання правової допомоги може бути документом, що посвідчує
повноваження адвоката на надання правової допомоги;
□ (3) повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні підтверджуються
довіреністю;
□ (4) документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, може
бути довіреність;
□ (5) підставою для здійснення адвокатської діяльності є паспорт громадянина України;
□ (6) документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, може
бути свідоцтво про державну реєстрацію адвоката суб’єктом підприємницької
діяльності;
□ (7) документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, може
бути доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної
правової допомоги;
□ (8) документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, може
бути посвідчення адвоката України;
□ (9) документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, може
бути ордер;
□ (10) типова форма ордеру затверджується Міністерством юстиції.
Сума балів за відповідь на питання № 6А
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 7А
Відзначте, будь ласка, випадки правомірного позбавлення життя внаслідок виключно
необхідного застосування сили, передбачені Конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод та Протоколами до неї:
□ (1) вчинення будь-яких доступних дій для придушення заворушення або повстання;
□ (2) вчинення під час війни або невідворотної загрози війни злочину;
□ (3) для захисту будь-якої особи від насильства;
□ (4) для здійснення законного арешту;
□ (5) для запобігання втечі особи, яку законно тримають під вартою;
□ (6) виконання смертного вироку;
□ (7) якщо таке покарання передбачено законом;
□ (8) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення;
□ (9) при вчиненні правомірних дій для придушення повстання;
□ (10) самооборона.
Сума балів за відповідь на питання № 7А
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 8А
Відзначте, будь ласка, випадки правомірного затримання особи, передбачені Конвенцією
про захист прав людини і основоположних свобод:
□ (1) затримання з метою забезпечення явки виборців під час проведення референдуму;
□ (2) арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або для
забезпечення виконання будь-якого обов’язку, встановленого законом;
□ (3) затримання з метою отримання свідчень проти себе чи інших осіб;
□ (4) затримання з метою отримання від особи фактів чи інформації, які можуть служити
підставою для обґрунтованої підозри;
□ (5) арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного
судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення,
або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення;
□ (6) затримання неповнолітнього на підставі законного рішення з метою застосування
наглядових заходів виховного характеру або законне затримання неповнолітнього з
метою допровадження його до компетентного органу;
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□ (7) затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних захворювань, законне
затримання психічнохворих, алкоголіків або наркоманів чи бродяг;
□ (8) арешт або затримання особи з метою запобігання її недозволеному в’їзду в країну чи
особи, щодо якої провадиться процедура депортації або екстрадиції;
□ (9) на підставі неспроможності особи виконати своє договірне зобов’язання;
□ (10) затримання особи за участь у несанкціонованих органом місцевого самоврядування
мирних зібраннях.
Сума балів за відповідь на питання № 8А
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 9А
Європейським судом з прав людини буде констатовано порушення прав, гарантованих
статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у випадку:
□ (1) екстрадиції особи до держави, де їй загрожує жорстоке поводження;
□ (2) екстрадиції особи;
□ (3) законне ненадання ув’язненим належної медичної допомоги;
□ (4) законне незабезпечення належних умов тримання ув’язнених;
□ (5) законного використання наручників під час затримання особи;
□ (6) законного непроведення ефективного розслідування скарг особи на погане поводження;
□ (7) законного застосування примусових заходів медичного характеру;
□ (8) законного незабезпечення ув’язнених належним харчуванням;
□ (9) законного тримання ув’язненого у одиночній камері;
□ (10) завдання особі тілесних ушкоджень будь-якою іншою особою, не наділеною владними
повноваженнями.
Сума балів за відповідь на питання № 9А
(заповнюється членом конкурсної комісії)
БЛОК Б
Питання № 10Б
Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального
процесуального кодексу України щодо загальних положень досудового розслідування:
□ (1) досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства в порядку,
передбаченому цим Кодексом, а кримінальних проступків – у формі дізнання в порядку,
визначеному окремим Законом;
□ (2) слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається прокурором;
□ (3) спори про підслідність вирішує керівник органу досудового розслідування вищого рівня;
□ (4) слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви,
повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного
виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення
кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного
реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування;
□ (5) відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне
правопорушення не допускається;
□ (6) досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного
реєстру досудових розслідувань;
□ (7) підозрюваний має право оскаржити слідчому судді рішення про об'єднання чи виділення
матеріалів досудового розслідування;
□ (8) під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, що його здійснює,
має право робити необхідні виписки та копії;
□ (9) клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного
представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов'язані
розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за
наявності відповідних підстав;
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□ (10) огляд місця події може бути проведений виключно після внесення відомостей про
здійснення досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Сума балів за відповідь на питання № 10Б
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 11Б
Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального
процесуального кодексу України щодо залучення захисника:
□ (1) участь захисника має бути забезпечена у кримінальному провадженні у випадку, якщо
відповідно до вимог статті 52 Кримінального процесуального кодексу участь захисника є
обов'язковою, а підозрюваний, обвинувачений не залучив захисника;
□ (2) участь захисника має бути забезпечена у кримінальному провадженні у випадку, якщо
підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, але за
відсутністю коштів чи з інших об'єктивних причин не може його залучити самостійно;
□ (3) захисник для проведення окремої процесуальної дії залучається виключно у
невідкладних випадках, коли є потреба у проведенні невідкладної процесуальної дії за
участю захисника, зокрема, якщо підозрюваний, обвинувачений виявив бажання, але ще
не встиг залучити захисника;
□ (4) запросити захисника до участі в окремій процесуальній дії має право виключно слідчий,
прокурор, слідчий суддя чи суд;
□ (5) захисник може бути залучений слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом у
випадках, передбачених законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги;
□ (6) для здійснення захисту за призначенням суд постановляє ухвалу, якою доручає органу
(установі), уповноваженому законом на надання безоплатної правової допомоги, або
адвокатському об’єднанню призначити адвоката;
□ (7) після здійснення захисту під час проведення окремої процесуальної дії захисник
зобов’язаний надалі здійснювати захист у всьому кримінальному провадженні або на
окремій його стадії;
□ (8) постанова (ухвала) про доручення призначити адвоката є обов'язковою для негайного
виконання органом (установою), уповноваженою законом на надання безоплатної
правової допомоги;
□ (9) у разі якщо обвинувачений, підозрюваний не має власного адвоката, слідчий, прокурор,
слідчий суддя, суд надають рекомендації щодо залучення конкретного захисника;
□ (10) використання засобів зв'язку для запрошення захисника обвинуваченим, підозрюваним
забороняється.
Сума балів за відповідь на питання № 11Б
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 12Б
Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального
процесуального кодексу України щодо зупинення досудового розслідування:
□ (1) досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у
разі, якщо підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у
кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним
висновком;
□ (2) досудове розслідування зупиняється вмотивованою ухвалою слідчого судді;
□ (3) досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі,
якщо підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від
кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме;
□ (4) постанова (ухвала) про зупинення досудового розслідування оскарженню не підлягає;
□ (5) після зупинення досудового розслідування проведення слідчих дій, спрямованих на
встановлення місцезнаходження підозрюваного, не допускається;

8
□ (6) досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі,
якщо наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного
співробітництва;
□ (7) зупинене досудове розслідування відновлюється, якщо підстави для його зупинення
перестали існувати, а також у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших
процесуальних дій;
□ (8) постанова прокурора про зупинення досудового розслідування не підлягає оскарженню
стороною захисту;
□ (9) якщо у кримінальному провадженні є два або декілька підозрюваних, а підстави для
зупинення стосуються не всіх, прокурор має право виділити досудове розслідування і
зупинити його стосовно окремих підозрюваних;
□ (10) копія ухвали слідчого судді про зупинення досудового розслідування надсилається
стороні захисту, потерпілому, які мають право її оскаржити.
Сума балів за відповідь на питання № 12Б
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 13Б
Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального
процесуального кодексу України щодо виконання судових рішень:
□ (1) виправдувальний вирок або судове рішення, що звільняє обвинуваченого з-під варти,
виконуються в цій частині негайно після їх проголошення в залі судового засідання;
□ (2) у разі набрання законної сили ухвалою суду про відмову в задоволенні клопотання щодо
умовно-дострокового звільнення засудженого від відбування покарання розгляд
повторного клопотання з цього самого питання може мати місце не раніше як через рік з
дня винесення ухвали суду про відмову;
□ (3) у разі поновлення судом апеляційної інстанції строку апеляційного оскарження
одночасно вирішується питання про зупинення виконання вироку або ухвали;
□ (4) судове рішення, що набрало законної сили, якщо інше не передбачено цим Кодексом,
звертається до виконання не пізніш як через три дні з дня набрання ним законної сили
або повернення матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції із суду
апеляційної чи касаційної інстанції або Верховного Суду України;
□ (5) відстрочка виконання вироку допускається щодо всіх засуджених осіб, крім засуджених
за особливо тяжкі злочини;
□ (6) до набрання обвинувальним вироком законної сили обвинувачений, до якого
застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не може бути переведений
у місце позбавлення волі в іншу місцевість;
□ (7) клопотання (подання) про вирішення питання, пов'язаного із виконанням вироку,
розглядається протягом місяця з дня його надходження до суду;
□ (8) виконання вироку про засудження особи до виправних робіт може бути відстрочено у
разі тяжкої хвороби засудженого, яка перешкоджає відбуванню покарання, - до його
видужання;
□ (9) виконання вироку про засудження особи до позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю може бути відстрочено у разі тяжкої хвороби
засудженого, яка перешкоджає відбуванню покарання, - до його видужання;
□ (10) час перебування засудженого в лікувальній установі під час відбування покарання у виді
обмеження волі зараховується у строк позбавлення волі.
Сума балів за відповідь на питання № 13Б
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 14Б
Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального
процесуального кодексу України щодо судового провадження у першій інстанції:
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□ (1) ухвала про повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових
заходів медичного або виховного характеру може бути оскаржена в апеляційному
порядку;
□ (2) дистанційне судове провадження може здійснюватися в судах першої та апеляційної
інстанцій;
□ (3) під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового
провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення
кримінального провадження;
□ (4) не вважаються порушеннями безперервності судового розгляду випадки відкладення
судового засідання внаслідок складення та погодження прокурором процесуальних
документів щодо відмови від підтримання державного обвинувачення, зміни
обвинувачення або висунення додаткового обвинувачення;
□ (5) судовий розгляд має бути призначений не пізніше одного місяця після постановлення
ухвали про його призначення;
□ (6) суд має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі,
експерту або експертам незалежно від наявності клопотання, якщо суду надані кілька
висновків експертів, які суперечать один одному, а допит експертів не дав змоги усунути
виявлені суперечності;
□ (7) якщо під час судового засідання суддю замінює запасний суддя, судовий розгляд
розпочинається з початку;
□ (8) копія судового рішення протягом десяти днів після його ухвалення надсилається
учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні;
□ (9) під час прямого допиту не дозволяється ставити навідні запитання;
□ (10) вирок за результатами розгляду обвинувального акта з клопотанням про його розгляд у
спрощеному провадженні оскарженню не підлягає.
Сума балів за відповідь на питання № 14Б
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 15Б
Відзначте, будь ласка, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України
підстави для безумовного скасування судового рішення судом апеляційної інстанції:
□ (1) судове рішення ухвалено незаконним складом суду;
□ (2) судове провадження здійснено за відсутності захисника, якщо його участь є
обов'язковою;
□ (3) провадження здійснено за відсутності потерпілого, якщо його участь є обов’язковою;
□ (4) судове провадження здійснено за відсутності потерпілого, належним чином не
повідомленого про дату, час і місце судового засідання
□ (5) судове провадження здійснено за відсутності законного представника обвинуваченого;
□ (6) порушено правила підсудності;
□ (7) судове провадження здійснено за відсутності потерпілого, належним чином
повідомленого про дату, час і місце судового засідання;
□ (8) судове провадження здійснено за відсутності законного представника обвинуваченого,
належним чином не повідомленого про дату, час і місце судового засідання;
□ (9) в матеріалах провадження відсутній журнал судового засідання або технічний носій
інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції;
□ (10) з’ясовано, що слідчі дії були проведені до внесення відомостей до Єдиного реєстру
досудових розслідувань.
Сума балів за відповідь на питання № 15Б
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 16Б
Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального
процесуального кодексу України щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності:
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□ (1) у разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від
кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове
провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку;
□ (2) звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального
правопорушення здійснюється судом;
□ (3) звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального
правопорушення здійснюється судом, а якщо у кримінальному провадженні жодній
особі не повідомлялося про підозру – прокурором або слідчим за погодженням з
прокурором;
□ (4) встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від
кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення,
прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без
проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду;
□ (5) перед направленням клопотання до суду прокурор зобов'язаний ознайомити з ним
потерпілого та з'ясувати його думку щодо можливості звільнення підозрюваного від
кримінальної відповідальності;
□ (6) перед направленням клопотання до суду прокурор може ознайомити з ним потерпілого
та з'ясувати його думку щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної
відповідальності;
□ (7) ухвала суду про закриття кримінального провадження та звільнення особи від
кримінальної відповідальності може бути оскаржена в апеляційному порядку лише
потерпілим або його представником;
□ (8) суд зобов'язаний з'ясувати думку потерпілого та свідків, якщо вони з’явилися в судове
засідання, щодо можливості звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної
відповідальності;
□ (9) до клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності
повинна бути додана відповідна письмова згода такої особи;
□ (10) якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до
суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з
клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд
зобов’язаний розглянути його протягом одного місяця.
Сума балів за відповідь на питання № 16Б
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 17Б
Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального
процесуального кодексу України щодо затримання особи без ухвали слідчого судді, суду:
□ (1) особа є затриманою з моменту складання протоколу про затримання;
□ (2) строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати
чотирнадцяти годин з моменту затримання;
□ (3) строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати
сімдесяти двох годин з моменту затримання;
□ (4) строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати двадцяти
чотирьох годин з моменту затримання;
□ (5) затримана без ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше шістдесяти годин з моменту
затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про
обрання стосовно неї запобіжного заходу;
□ (6) уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана негайно
повідомити про це орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної
правової допомоги;
□ (7) після складення протоколу про затримання, копія такого протоколу
негайно
направляється до відповідного суду;
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□ (8) уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана надати затриманій
особі можливість негайно повідомити про своє затримання та місце перебування
близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором цієї особи;
□ (9) протокол про затримання підписується особою, яка його склала і затриманим, а при
наявності свідків і потерпілих – також цими особами;
□ (10) уповноважена службова особа, що здійснила затримання особи, повинна негайно
повідомити затриманому зрозумілою для нього мовою підстави затримання та у
вчиненні якого злочину він підозрюється.
Сума балів за відповідь на питання № 17Б
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 18Б
Визначте, будь ласка, загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні
відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України:
□ (1) захисник не має права взяти на себе захист іншої особи або надавати їй правову
допомогу, якщо це суперечить інтересам особи, якій він надає або раніше надавав
правову допомогу;
□ (2) захисник має право брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що
проводяться за участю підозрюваного, обвинуваченого;
□ (3) брати участь у судовому розгляді можуть не більше семи захисників одного
обвинуваченого;
□ (4) захисник має право до першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційне
побачення без дозволу слідчого, прокурора, суду;
□ (5) у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, захисник
має право займати у справі позицію всупереч волі клієнта;
□ (6) захисник має право використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним
інтересам клієнта, якщо це сприяє вирішенню відповідного питання по суті;
□ (7) документи, пов’язані з виконанням захисником його обов’язків, без його згоди не
підлягають огляду, вилученню чи розголошенню слідчим, прокурором, слідчим суддею,
судом;
□ (8) зустрічі захисника з підозрюваним, обвинуваченим можуть відбуватися під візуальним
контролем уповноваженої службової особи, в умовах, що забезпечують можливість
прослуховування;
□ (9) зустрічі захисника з підозрюваним, обвинуваченим можуть відбуватися під візуальним
контролем уповноваженої службової особи, але в умовах, що виключають можливість
прослуховування чи підслуховування;
□ (10) захисник має право без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять
адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб,
якщо це сприяє здійсненню правосуддя.
Сума балів за відповідь на питання № 18Б
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 19Б
Відзначте, будь ласка, перелік підстав для відводу захисника відповідно до положень
Кримінального процесуального кодексу України:
□ (1) якщо захисник брав участь у цьому ж кримінальному провадженні як слідчий суддя,
суддя, присяжний, прокурор, слідчий, потерпілий, цивільний позивач, цивільний
відповідач, експерт, спеціаліст, перекладач;
□ (2) якщо захисник проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких використовуються у
цьому ж кримінальному провадженні;
□ (3) якщо захисник у цьому провадженні надає або раніше надавав правову допомогу особі,
інтереси якої суперечать інтересам особи, яка звернулася з проханням про надання
правової допомоги;
□ (4) якщо захисник брав участь у цьому ж кримінальному провадженні як свідок;
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□ (5) у разі зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю (зупинення
дії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю або його анулювання);
□ (6) якщо захисник є близьким родичем або членом сім’ї підозрюваного, обвинуваченого;
□ (7) якщо захисник є близьким родичем або членом сім’ї слідчого, прокурора, потерпілого;
□ (8) якщо захисник зацікавлений в результатах провадження;
□ (9) якщо захисник є близьким родичем або членом сім’ї будь-кого із складу суду;
□ (10) за наявності обставин, які викликають сумнів у компетентності захисника.
Сума балів за відповідь на питання № 19Б
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 20Б
Відзначте, будь ласка, випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному
провадженні, визначені Кримінальним процесуальним кодексом України:
□ (1) щодо осіб віком до 14 років, які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні
кримінального правопорушення;
□ (2) щодо осіб, які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні злочину середньої тяжкості;
□ (3) щодо осіб, які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні тяжкого злочину;
□ (4) щодо осіб, які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні особливо тяжкого злочину;
□ (5) щодо осіб, які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні кримінального
правопорушення у віці до 18 років;
□ (6) щодо осіб, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження;
□ (7) щодо малозабезпечених осіб, які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні
кримінального правопорушення і дохід яких не перевищує мінімальний розмір
заробітної плати;
□ (8) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів виховного
характеру;
□ (9) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів медичного
характеру або вирішується питання про їх застосування;
□ (10) щодо осіб, які звільняються від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим
каяттям.
Сума балів за відповідь на питання № 20Б
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 21Б
Відзначте, будь ласка, ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню в апеляційному
порядку під час досудового розслідування відповідно до положень Кримінального
процесуального кодексу України:
□ (1) про відмову у наданні дозволу на затримання;
□ (2) про особисте зобов’язання;
□ (3) про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або відмову в його
застосуванні;
□ (4) про здійснення приводу;
□ (5) про проведення слідчих (розшукових) дій;
□ (6) про продовження строку тримання під вартою або відмову в його продовженні;
□ (7) про забезпечення захисту за призначенням;
□ (8) про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або відмову в його
застосуванні;
□ (9) про арешт майна або відмову у ньому;
□ (10) про відвід.
Сума балів за відповідь на питання № 21Б
(заповнюється членом конкурсної комісії)
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Питання № 22Б
Відзначте, будь ласка, осіб, які мають право на касаційне оскарження відповідно до
положень Кримінального процесуального кодексу України:
□ (1) засуджений, його законний представник чи захисник – у частині, що стосується інтересів
засудженого;
□ (2) виправданий, його законний представник чи захисник – у частині мотивів і підстав
виправдання;
□ (3) уповноважена службова особа;
□ (4) цивільний позивач або його представник – у частині, що стосується призначеного
покарання;
□ (5) підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник;
□ (6) прокурор;
□ (7) свідок;
□ (8) цивільний відповідач або його представник або законний представник – у частині, що
стосується вирішення цивільного позову;
□ (9) експерт;
□ (10) слідчий суддя.
Сума балів за відповідь на питання № 22Б
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 23Б
Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального
процесуального кодексу України щодо порядку та строків апеляційного оскарження:
□ (1) апеляційна скарга подається на ухвали слідчого судді - безпосередньо до суду
апеляційної інстанції;
□ (2) апеляційна скарга подається на судові рішення, ухвалені судом першої інстанції, - через
суд, який ухвалив судове рішення;
□ (3) під час апеляційного оскарження учасникам судового провадження забороняється
знайомитися з матеріалами кримінального провадження;
□ (4) апеляційна скарга, якщо інше не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом
України, може бути подана на вирок або ухвалу про застосування чи відмову у
застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру - протягом
тридцяти днів з дня їх проголошення;
□ (5) апеляційна скарга подається на ухвали слідчого судді – безпосередньо до слідчого судді;
□ (6) апеляційна скарга, якщо інше не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом
України, може бути подана на судові рішення – протягом трьох місяців з дня їх
оголошення;
□ (7) апеляційна скарга, якщо інше не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом
України, може бути подана на інші ухвали суду першої інстанції – протягом семи днів з
дня її оголошення;
□ (8) протягом строку апеляційного оскарження матеріали кримінальної справи можуть бути
витребувані із суду;
□ (9) апеляційна скарга, якщо інше не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом
України, може бути подана на ухвалу слідчого судді – протягом п’яти днів з дня її
оголошення;
□ (10) для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з
моменту оголошення їй судового рішення.
Сума балів за відповідь на питання № 23Б
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 24Б
Відзначте, будь ласка, повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду
апеляційної скарги на вирок або ухвалу суду першої інстанції відповідно до положень
Кримінального процесуального кодексу України:
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□ (1)
□ (2)
□ (3)
□ (4)
□ (5)
□ (6)
□ (7)
□ (8)

залишити вирок або ухвалу без змін;
змінити вирок або ухвалу;
скасувати виправдувальний вирок з мотивів істотного порушення прав обвинуваченого;
скасувати вирок повністю чи частково та ухвалити новий вирок;
допитати свідка;
скасувати вирок або ухвалу і закрити кримінальне провадження;
висунути додаткове обвинувачення;
скасувати вирок і направити кримінальне провадження до органу досудового
розслідування;
□ (9) скасувати вирок або ухвалу і призначити новий розгляд у суді першої інстанції;
□ (10) призначити експертизу.
Сума балів за відповідь на питання № 24Б
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 25Б
Відзначте, будь ласка, у яких випадках кримінальне провадження закривається відповідно
до положень Кримінального процесуального кодексу України:
□ (1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення;
□ (2) вирок набрав законної сили;
□ (3) до особи застосовано примусові заходи медичного характеру;
□ (4) встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;
□ (5) не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані
можливості їх отримати;
□ (6) застосування до особи запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту;
□ (7) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене
особою;
□ (8) направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи;
□ (9) існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена
ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню;
□ (10) особу поміщено в приймальник-розподільник для дітей.
Сума балів за відповідь на питання № 25Б
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 26Б
Відзначте будь ласка способи, які Кримінальним процесуальним кодексом України
дозволено використовувати стороні захисту для збирання доказів:
□ (1) витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових осіб речей, копій
документів та відомостей;
□ (2) витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових осіб висновків експертів,
висновків ревізій, актів перевірок;
□ (3) проведення перевірок та ревізій;
□ (4) витребування та отримання від фізичних осіб речей, копій документів, відомостей,
висновків експертів, висновків ревізій, акти перевірок;
□ (5) ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій;
□ (6) ініціювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
□ (7) проведення слідчих (розшукових) дій;
□ (8) проведення слідчих (розшукових) дій, крім тих які можуть бути проведені на підставі
ухвали слідчого судді;
□ (9) проведення негласних (розшукових) слідчих дій;
□ (10) здійснення будь-яких дій, які здатні забезпечити подання суду матеріалів, що стосуються
факту вчиненого кримінального правопорушення.
Сума балів за відповідь на питання № 26Б
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(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 27Б
Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального
процесуального кодексу України щодо строків досудового розслідування:
□ (1) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня
повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, крім особливо тяжких злочинів, для
яких строк досудового розслідування не повинен перевищувати трьох місяців;
□ (2) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня
повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину;
□ (3) загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня
повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої тяжкості;
□ (4) загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня
повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину середньої тяжкості;
□ (5) загальний строк досудового розслідування не може перевищувати одного та двох років із
дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину
відповідно;
□ (6) загальний строк досудового розслідування не може перевищувати одного року із дня
повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
□ (7) строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її
скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального
провадження не включається у відповідний строк досудового розслідування;
□ (8) загальний строк досудового розслідування не може перевищувати двох років із дня
повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину;
□ (9) загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із
дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину;
□ (10) загальний строк досудового розслідування не може перевищувати вісімнадцяти місяців
із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого
злочину.
Сума балів за відповідь на питання № 27Б
(заповнюється членом конкурсної комісії)
БЛОК В
Питання № 10В
Відзначте, будь ласка, твердження щодо розгляду судом справ про обмеження цивільної
дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної
дієздатності фізичної особи, що відповідають положенням Цивільного процесуального кодексу
України:
□ (1) підсудність справ про обмеження цивільної дієздатності чи визнання недієздатним
громадянина України, який проживає за її межами, визначається за клопотанням
заявника ухвалою судді апеляційного суду;
□ (2) суд за заявою органу опіки та піклування чи особи, призначеної піклувальником або
опікуном, у тримісячний строк звільняє її від повноважень піклувальника або опікуна;
□ (3) заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, у тому числі неповнолітньої
особи, чи визнання фізичної особи недієздатною подається до суду за місцем
проживання цієї особи, а якщо вона перебуває на лікуванні у наркологічному або
психіатричному закладі, - за місцезнаходженням цього закладу;
□ (4) підсудність справ про обмеження цивільної дієздатності чи визнання недієздатним
громадянина України, який проживає за її межами, визначається за клопотанням
заявника ухвалою судді районного суду;
□ (5) скасування рішення суду про визнання фізичної особи недієздатною та поновлення
цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною, в разі її
видужання або значного поліпшення її психічного стану здійснюється за поданням такої
особи;
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□ (6) заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана членами її
сім'ї, органом опіки та піклування, наркологічним або психіатричним закладом;
□ (7) судові витрати, пов'язані з провадженням справи про визнання фізичної особи
недієздатною або обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, відносяться на
рахунок держави;
□ (8) скасування рішення суду про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та
поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була
обмежена, здійснюється за рішенням суду виключно за заявою самої фізичної особи;
□ (9) рішення суду після набрання ним законної сили надсилається судом органу опіки та
піклування, органам ведення Державного реєстру виборців за місцем проживання
фізичної особи;
□ (10) заява про визнання фізичної особи недієздатною може бути подана членами її сім'ї,
близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання, органом опіки та
піклування, психіатричним закладом.
Сума балів за відповідь на питання № 10В
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 11В
Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Цивільного
процесуального кодексу України щодо провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами:
□ (1) заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть бути подані
сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, протягом п’яти років з дня
встановлення обставини, що є підставою для перегляду;
□ (2) заява про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами з підстави
істотних для справи обставин, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із
заявою, на час розгляду справи, може бути подана не пізніше одного року з дня набрання
судовим рішенням законної сили;
□ (3) заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть бути подані
сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, протягом одного місяця з дня
встановлення обставини, що є підставою для перегляду;
□ (4) розглянувши заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, суд
може скасувати судове рішення, що переглядається, і направити справу на новий
судовий розгляд до суду рішення кого було скасовано;
□ (5) підставою для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з
нововиявленими обставинами є встановлення вироком суду, що набрав законної сили,
вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або
необґрунтоване рішення;
□ (6) ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції, якою було відхилено скаргу на рішення
суду першої чи апеляційної інстанції, в разі перегляду рішення чи ухвали у зв'язку з
нововиявленими обставинами втрачає законну силу;
□ (7) протягом двадцяти днів після надходження заяви до суду суддя вирішує питання про
відкриття провадження за нововиявленими обставинами;
□ (8) перешкодою для розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами є неявка заявника та інших осіб, які беруть участь у справі;
□ (9) підставою для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з
нововиявленими обставинами є встановлена Конституційним Судом України
неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення,
застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане;
□ (10) підставою для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з
нововиявленими обставинами є скасування судового рішення, яке стало підставою для
ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду.
Сума балів за відповідь на питання № 11В
(заповнюється членом конкурсної комісії)

17
Питання № 12В
Відзначте, будь ласка, твердження щодо наказного провадження, що відповідають
положенням Цивільного процесуального кодексу України:
□ (1) судовий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про компенсацію витрат на
проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника;
□ (2) судовий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але
не виплаченої працівникові суми заробітної плати;
□ (3) заява про видачу судового наказу подається до суду апеляційної інстанції;
□ (4) видача судового наказу проводиться з обов’язковим викликом стягувача та боржника для
заслуховування їх пояснень;
□ (5) судовий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про стягнення заборгованості за
оплату житлово–комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та
радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих
заявником на суму заборгованості;
□ (6) заява про видачу судового наказу подається в суд у письмовій або усній формі;
□ (7) у разі відмови в прийнятті заяви про видачу судового наказу внесена сума судового
збору стягувачу повертається в повному обсязі;
□ (8) судовий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про присудження аліментів на
дитину в розмірі тридцяти відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного
віку, якщо ця вимога не пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства
(материнства) та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб;
□ (9) судовий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про повернення вартості товару
неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення
факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола
споживачів;
□ (10) інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи – боржника має бути
надана протягом десяти днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця
проживання (перебування) особи відповідного звернення суду.
Сума балів за відповідь на питання № 12В
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 13В
Відзначте, будь ласка, твердження щодо підсудності у позовному провадженні, що
відповідають положенням Цивільного процесуального кодексу України:
□ (1) підсудність цивільних справ, у яких однією із сторін є суд або суддя цього суду,
визначається ухвалою судді суду вищої інстанції без виклику сторін;
□ (2) у випадку виключної підсудності позивач має право пред’явити позов на вибір між
кількома судами яким підсудна справа;
□ (3) позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб, можуть
пред'являтися лише за місцем завдання шкоди;
□ (4) позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням;
□ (5) позови до фізичної особи пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому
законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом
порядку місцем її перебування;
□ (6) позови про зняття арешту з майна пред'являються за місцем накладення арешту на таке
майно;
□ (7) підсудність справи про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем або
особою без громадянства, які проживають за межами України за клопотанням позивача
визначається ухвалою судді апеляційного суду;
□ (8) підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її
межами, за клопотанням позивача визначається ухвалою судді Верховного Суду
України;
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□ (9) позови до кількох відповідачів, які проживають або знаходяться в різних місцях,
пред'являються за місцем проживання або місцезнаходженням одного з відповідачів за
вибором позивача;
□ (10) позови про стягнення аліментів, про визнання батьківства можуть пред’являтися за
місцем роботи відповідача.
Сума балів за відповідь на питання № 13В
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 14В
Відзначте, будь ласка, твердження щодо забезпечення доказів, що відповідають
положенням Цивільного процесуального кодексу України:
□ (1) особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів є
неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити
клопотання про забезпечення цих доказів;
□ (2) у разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник
повинен подати позовну заяву протягом трьох днів з дня постановлення ухвали про
забезпечення доказів;
□ (3) у разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник
повинен подати позовну заяву протягом п’яти днів з дня постановлення ухвали про
забезпечення доказів;
□ (4) питання про забезпечення доказів вирішується постановою;
□ (5) до клопотання про забезпечення доказів додається документ про сплату судового збору;
□ (6) оскарження ухвали про забезпечення доказів зупиняє її виконання;
□ (7) заява про забезпечення доказів розглядається протягом восьми днів з дня її
надходження;
□ (8) способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи,
витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням. У необхідних
випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів;
□ (9) за заявою заінтересованої особи суд може забезпечити докази до пред'явлення нею
позову;
□ (10) на період оскарження ухвали про забезпечення доказів розгляд справи зупиняється.
Сума балів за відповідь на питання № 14В
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 15В
Відзначте, будь ласка, види забезпечення позову, визначені Цивільним процесуальним
кодексом України:
□ (1) накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і
знаходяться у нього або в інших осіб;
□ (2) заборона вчиняти певні дії;
□ (3) накладення арешту на предмети, що швидко псуються;
□ (4) накладення арешту на заробітну плату;
□ (5) встановлення обов'язку вчинити певні дії;
□ (6) зупинення тимчасової адміністрації банку;
□ (7) зупинення стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником
у судовому порядку;
□ (8) заборона іншим особам здійснювати платежі або передавати майно відповідачеві чи
виконувати щодо нього інші зобов'язання;
□ (9) зупинення ліквідації банку;
□ (10) накладення арешту на пенсію.
Сума балів за відповідь на питання № 15В
(заповнюється членом конкурсної комісії)
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Питання № 16В
Відзначте, будь ласка, справи, які суд відповідно до положень Цивільного
процесуального кодексу України розглядає в порядку окремого провадження:
□ (1) про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи
недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
□ (2) про встановлення факту належності особі паспорта;
□ (3) про усиновлення;
□ (4) про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та
фізичних осіб;
□ (5) про встановлення факту належності особі військового квитка;
□ (6) про встановлення факту належності особі квитка про членство в об'єднанні громадян;
□ (7) про надання права на шлюб;
□ (8) про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
□ (9) про встановлення факту належності свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації
актів цивільного стану;
□ (10) про видачу судового наказу.
Сума балів за відповідь на питання № 16В
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 17В
Відзначте, будь ласка, ухвали суду першої інстанції, що відповідно до положень
Цивільного процесуального кодексу України можуть бути оскаржені в апеляційному порядку
окремо від рішення суду:
□ (1) про відкриття апеляційного провадження;
□ (2) про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу;
□ (3) про внесення виправлень у рішення;
□ (4) про відмову у задоволенні клопотання;
□ (5) про відмову у відкритті апеляційного провадження;
□ (6) про примусове проникнення до житла;
□ (7) про визнання мирової угоди за клопотанням сторін;
□ (8) про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України;
□ (9) про призначення експертизи;
□ (10) про відхилення апеляційної скарги на судовий наказ і залишення судового наказу без
змін.
Сума балів за відповідь на питання № 17В
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 18В
Відзначте, будь ласка, межі та строки розгляду справи апеляційним судом, відповідно до
положень Цивільного процесуального кодексу України:
□ (1) апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в
межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції;
□ (2) апеляційний суд досліджує докази, які судом першої інстанції були досліджені з
порушенням встановленого порядку або в дослідженні яких було неправомірно
відмовлено;
□ (3) апеляційний суд не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду
справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або
порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування
рішення;
□ (4) апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом трьох
місяців з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду;
□ (5) якщо поза увагою доводів апеляційної скарги залишилась очевидна незаконність або
необґрунтованість рішення суду першої інстанції у справах окремого провадження,
апеляційний суд перевіряє справу в повному обсязі;
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□ (6) апеляційний суд перевіряє законність рішення першої інстанції тільки в межах доводів
апеляційної скарги;
□ (7) апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції має бути розглянута протягом
тридцяти днів з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до
розгляду;
□ (8) апеляційний суд досліджує також нові докази, неподання яких до суду першої інстанції
було зумовлено поважними причинами;
□ (9) у виняткових випадках за клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду
справи апеляційний суд може подовжити строк розгляду справи, але не більш як на
десять днів;
□ (10) у виняткових випадках за клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду
справи апеляційний суд може подовжити строк розгляду справи, але не більш як на
тридцять днів.
Сума балів за відповідь на питання № 18В
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 19В
Відзначте, будь ласка, повноваження апеляційного суду за наслідками розгляду
апеляційної скарги відповідно до положень Цивільного процесуального кодексу України:
□ (1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін;
□ (2) скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних
вимог;
□ (3) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити
справу для продовження розгляду до суду першої інстанції;
□ (4) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення суду першої інстанції і
направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції;
□ (5) постановити ухвалу про витребування доказів;
□ (6) постановити ухвалу щодо збирання доказів;
□ (7) змінити рішення;
□ (8) скасувати заяву про забезпечення доказів;
□ (9) постановити ухвалу про зміну сторін;
□ (10) постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття
провадження у справі або залишення заяви без розгляду.
Сума балів за відповідь на питання № 19В
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 20В
Відзначте, будь ласка, твердження щодо касаційного оскарження, що відповідають
положенням Цивільного процесуального кодексу України:
□ (1) закриття касаційного провадження у зв'язку з відмовою від касаційної скарги особою,
що її подала, не обмежує право такої особи на повторне оскарження рішень, ухвал, на які
була подана касаційна скарга;
□ (2) підлягає оскарженню у касаційному порядку ухвала суду першої інстанції після її
перегляду у апеляційному порядку щодо повернення заяви позивачеві (заявникові);
□ (3) касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили
рішенням (ухвалою) апеляційного суду;
□ (4) касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції;
□ (5) касаційний суд перевіряє законність судових рішень лише в межах позовних вимог,
заявлених у суді апеляційної інстанції;
□ (6) цивільні справи у суді касаційної інстанції розглядаються колегією у складі не менше
трьох суддів;
□ (7) касаційна скарга може бути подана протягом тридцяти днів з дня набрання законної
сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду;
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□ (8) рішення і ухвала суду касаційної інстанції набирають законної сили протягом десяти
днів з моменту їх оголошення;
□ (9) до заяви про приєднання до касаційної скарги додається документ про сплату судового
збору;
□ (10) заява про приєднання до касаційної скарги може бути подана протягом десяти днів з дня
одержання копії касаційної скарги.
Сума балів за відповідь на питання № 20В
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 21В
Відзначте, будь ласка, твердження щодо учасників адміністративного процесу, що
відповідають положенням Кодексу адміністративного судочинства України:
□ (1) ухвала за наслідками розгляду питання про вступ у справу третіх осіб оскаржується
окремо від рішення суду за наслідками розгляду справи;
□ (2) законним представником органу, підприємства, установи, організації в суді є його
керівник чи інша особа, уповноважена законом, положенням, статутом;
□ (3) позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни України, іноземці чи особи
без громадянства, підприємства, установи, організації (юридичні особи), суб'єкти
владних повноважень;
□ (4) суд першої інстанції, встановивши, що з адміністративним позовом звернулася не та
особа, якій належить право вимоги, або не до тієї особи, яка повинна відповідати за
адміністративним позовом, може за згодою позивача допустити заміну первинного
позивача або відповідача належним позивачем або відповідачем, якщо це не потягне за
собою зміни підсудності адміністративної справи;
□ (5) представники в судовому процесі, захисники у кримінальному провадженні можуть бути
допитані як свідки в адміністративній справі про обставини, які стали їм відомі у зв'язку
з виконанням функцій представника чи захисника;
□ (6) після заміни сторони, вступу третьої особи, що заявляє самостійні вимоги на предмет
спору, залучення другого відповідача розгляд адміністративної справи починається
спочатку;
□ (7) представник який відмовився від наданих йому повноважень та повідомив особу, яка
його ними наділила, та суд, може взяти участь у цій справі як представник іншої
сторони;
□ (8) питання про вступ до участі у справі третіх осіб вирішується клопотанням;
□ (9) представники беруть участь в адміністративному процесі на основі договору або закону;
□ (10) сторонами в адміністративному процесі є позивач та відповідач і треті особи.
Сума балів за відповідь на питання № 21В
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 22В
Відзначте, будь ласка, твердження щодо строків в адміністративному судочинстві, що
відповідають положенням Кодексу адміністративного судочинства України:
□ (1) для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її
проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк;
□ (2) для звернення до адміністративного суду щодо оскарження рішення суб'єкта владних
повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових
коштів, встановлюється тримісячний строк;
□ (3) для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи
встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з
дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод
чи інтересів;
□ (4) зупинення провадження в адміністративній справі не зупиняє перебіг усіх
процесуальних строків у цій адміністративній справі;
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□ (5) ухвала суду про відмову в поновленні чи продовженні пропущеного процесуального
строку оскарженню не підлягає;
□ (6) питання про поновлення чи продовження пропущеного строку суд вирішує лише в
порядку письмового провадження;
□ (7) для звернення до адміністративного суду щодо оскарження рішення суб'єкта владних
повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових
коштів, встановлюється місячний строк;
□ (8) для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її
проходження, звільнення з публічної служби встановлюється тримісячний строк;
□ (9) адміністративний позов, поданий після закінчення строків, установлених законом,
залишається без розгляду, якщо суд на підставі позовної заяви та доданих до неї
матеріалів не знайде підстав для визнання причин пропуску строку звернення до
адміністративного суду поважними;
□ (10) для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень встановлюється
шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення
підстав, що дають суб'єкту владних повноважень право на пред'явлення передбачених
законом вимог.
Сума балів за відповідь на питання № 22В
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 23В
Відзначте, будь ласка, твердження щодо скороченого провадження, що відповідають
положенням Кодексу адміністративного судочинства України:
□ (1) скорочене провадження застосовується в адміністративній справі щодо зобов'язання
суб'єкта владних повноважень вчинити певні дії щодо розгляду звернення, у тому числі
інформаційного запиту, фізичної або юридичної особи;
□ (2) постанова за результатами скороченого провадження не підлягає оскарженню в
апеляційному порядку;
□ (3) у разі оскарження в апеляційному порядку постанови, прийнятої у скороченому
провадженні, судове рішення апеляційної інстанції по такій справі є остаточним і
оскарженню не підлягає;
□ (4) скорочене провадження застосовується в адміністративній справі щодо правовідносин,
пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму;
□ (5) суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без
проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі;
□ (6) постанова за результатами скороченого провадження може бути оскаржена в
апеляційному порядку лише сторонами по справі;
□ (7) справа повинна бути розглянута у порядку скороченого провадження не пізніше
наступного дня з дня надходження до суду заяви відповідача про визнання позову;
□ (8) справа повинна бути розглянута у порядку скороченого провадження не пізніше п'яти
днів з дня подання відповідачем заперечення проти позову;
□ (9) справа повинна бути розглянута у порядку скороченого провадження не пізніше десяти
днів з дня подання відповідачем заперечення проти позову;
□ (10) ухвала про задоволення заяви про скасування заходів реагування або про відмову в її
задоволенні підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Сума балів за відповідь на питання № 23В
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 24В
Відзначте, будь ласка, твердження щодо особливостей провадження у справах за
адміністративними позовами з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства, що
відповідають положенням Кодексу адміністративного судочинства України:
□ (1) адміністративні справи з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства можуть
розглядатися судом без обов’язкової участі сторін;
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□ (2) позовні заяви з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства подаються до
адміністративного суду за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органу охорони
державного кордону чи Служби безпеки України;
□ (3) судові рішення у справах з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства
можуть бути оскаржені в апеляційному порядку в десятиденний строк з дня їх
проголошення;
□ (4) позовні заяви з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства подаються до
адміністративного суду за місцезнаходженням пункту тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України;
□ (5) копії судових рішень у справах з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства
видаються через три дні після їх підписання особам, які брали участь у справі;
□ (6) судові рішення (постанови, ухвали) першої інстанції після їх перегляду в апеляційному
порядку та судові рішення апеляційної інстанції, прийняті за результатами розгляду
апеляційної скарги у справах з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства,
можуть бути оскаржені в касаційному порядку;
□ (7) позовні заяви та апеляційні і касаційні скарги з приводу видворення іноземців та осіб без
громадянства подаються до адміністративного суду з сплатою судового збору;
□ (8) судові рішення у справах з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства
набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а в разі їх
оскарження – з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції;
□ (9) суд апеляційної інстанції розглядає справу протягом десяти днів з дня надходження
апеляційної скарги;
□ (10) суд апеляційної інстанції розглядає справу протягом п'яти днів з дня надходження
апеляційної скарги.
Сума балів за відповідь на питання № 24В
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 25В
Відзначте, будь ласка, твердження щодо перегляду судових рішень судом апеляційної
інстанції, що відповідають положенням Кодексу адміністративного судочинства України:
□ (1) суд апеляційної інстанції вправі розглядати позовні вимоги, що не були заявлені в суді
першої інстанції;
□ (2) рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею
результатів виборів чи всеукраїнського референдуму оскаржуються до Вищого
адміністративного суду України;
□ (3) ухвали про повернення апеляційної скарги або про відмову у відкритті апеляційного
провадження оскарженню не підлягають;
□ (4) копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду
апеляційної інстанції;
□ (5) апеляційний розгляд може здійснюватися одноособово;
□ (6) у разі прийняття постанови або ухвали суду апеляційної інстанції в порядку письмового
провадження справа повертається до адміністративного суду першої інстанції
невідкладно до набрання постановою або ухвалою суду апеляційної інстанції законної
сили;
□ (7) апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд
першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
□ (8) апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня
проголошення ухвали;
□ (9) у разі прибуття у судове засідання хоча б однієї із сторін суд апеляційної інстанції може
розглянути справу в порядку письмового провадження за наявними у справі
матеріалами;
□ (10) якщо подано апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції, яка не перешкоджає
провадженню у справі, то суд першої інстанції, не зупиняючи провадження, направляє
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до адміністративного суду апеляційної інстанції апеляційну скаргу та копії матеріалів
справи, що необхідні для розгляду такої скарги.
Сума балів за відповідь на питання № 25В
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 26В
Відзначте, будь ласка, твердження щодо касаційного провадження, що відповідають
положенням Кодексу адміністративного судочинства України:
□ (1) касаційна скарга подається через адміністративний суд першої інстанції;
□ (2) ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали
суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені в касаційному порядку, якщо вони
перешкоджають подальшому провадженню у справі;
□ (3) до касаційної скарги додаються документ про сплату судового збору, а також копії
касаційної скарги відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, та копії
оскаржуваних рішень судів першої та апеляційної інстанцій;
□ (4) незалежно від поважності причини пропуску строку касаційного оскарження суд
касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у разі, якщо
касаційна скарга прокурора, органу державної влади, органу місцевого самоврядування
чи іншого суб'єкта владних повноважень подана після спливу двох років з моменту
набрання оскаржуваним судовим рішенням законної сили;
□ (5) особа, яка подала касаційну скаргу, має право відкликати її під час розгляду справи
судом касаційної інстанції;
□ (6) касаційна скарга на судові рішення подається протягом двадцяти днів після набрання
законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції, крім випадків,
передбачених Кодексом адміністративного судочинства України;
□ (7) особа, яка подала касаційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення
касаційного провадження;
□ (8) закриття касаційного провадження у зв'язку з відмовою від касаційної скарги допускає
повторне оскарження цих рішень, ухвал цією особою;
□ (9) суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право визнати
судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій такими, що втратили законну силу,
і закрити провадження;
□ (10) касаційна скарга має бути розглянута протягом трьох місяців з дня одержання судом
касаційної інстанції адміністративної справи.
Сума балів за відповідь на питання № 26В
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 27В
Відзначте, будь ласка, твердження щодо провадження за нововиявленими обставинами,
що відповідають положенням Кодексу адміністративного судочинства України:
□ (1) підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є
встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань
свідка, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;
□ (2) підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є
встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину,
внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;
□ (3) адміністративний суд відкриває провадження за нововиявленими обставинами з причин
істотних для справи обставин, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із
такою заявою, на час розгляду справи після трьох років з дня набрання рішенням суду
законної сили у разі поважності причини пропуску такого строку;
□ (4) перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в разі прийняття нових
законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативноправові акти, що діяли на час розгляду справи, не допускається, крім випадків, коли вони
пом'якшують або скасовують відповідальність фізичної особи;
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□ (5) заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подається до суду
тієї інстанції, який переглядав рішення з допущеною помилкою при вирішенні справи
внаслідок незнання про існування цієї обставини;
□ (6) у розгляді заяви та перегляді судового рішення за нововиявленими обставинами бере
участь суддя, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого
ставиться питання;
□ (7) підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є скасування
судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення
ухвали, що належить переглянути;
□ (8) особа, яка відмовилася від заяви про перегляд судового рішення за ново виявленими
обставинами, може повторно звернутися до суду із такою ж заявою на тих самих
підставах;
□ (9) підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є
встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину,
внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;
□ (10) судом обов’язково досліджуються докази стосовно обставин, що встановлені у судовому
рішенні, яке переглядається за нововиявленими обставинами.
Сума балів за відповідь на питання № 27В
(заповнюється членом конкурсної комісії)
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До уваги учасника конкурсу!
Перевірте, будь ласка, чи вказали Ви Ваш реєстраційний номер,
зазначений на конверті.
Учасником конкурсу для тестування обрано
варіант:_____ (Б чи В)
Питання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сума балів

Питання
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Сума балів

Питання
20
21
22
23
24
25
26
27

Сума балів

Середня оцінка за результатами виконання
тестового завдання, що визначається шляхом
ділення суми всіх отриманих претендентом балів
на 27 (кількість питань)
(заповнюється членом конкурсної комісії):

Підписи не менше як трьох членів конкурсної комісії, що перевіряли виконання
тестового завдання:

________________________________
(підпис)

_______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________
(підпис)

_______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________
(підпис)

_______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

12 квітня 2014 року

