УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 2 » грудня 2011 року

№ 895-р
смт Голованівськ

Про Порядок проведення
іспиту
кандидатів на заміщення вакантних
посад державних службовців
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних
службовців», наказу Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року
№ 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення
вакантних посад державних службовців», розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 18 листопада 2011 року № 1006-р:
1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
державних службовців в районній державній адміністрації (додається).
2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації затвердити
Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних
службовців.
3. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови райдержадміністрації:
від 3 липня 2006 року № 363-р «Про порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад державних службовців»;
від 23 травня 2008 року № 296-р «Про внесення змін до розпорядження голови районної
державної адміністрації від 3 липня 2006 року № 363-р».
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату
районної державної адміністрації Рибак О.В.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 2 » грудня 2011 року № 895-р
ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення
вакантних посад державних службовців в районній державній адміністрації
І. Загальні положення
1. Цей Загальний порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів
конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад державних службовців» із змінами (далі – Порядок
проведення конкурсу)та наказу Головного управління державної служби України від
8 липня 2011 року № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців».
2. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на
заміщення вакантних посад державних службовців.
3. Іспит проводиться конкурсною комісією державного органу, в якому оголошено
конкурс (далі – конкурсна комісія).
4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких
відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим
для кандидатів на посади державних службовців.
Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови
конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою
службою з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до
іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.
5. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість
іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про
них, єдиними критеріями оцінки.
6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає
перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України «Про державну
службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавства з
урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та
його структурних підрозділів.
Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України «Про
державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавства з
урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та
структурних підрозділів (далі - Перелік), наведений у додатку 1 до цього Порядку.
7. Порядок проведення іспиту в державному органі та перелік питань для перевірки
знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень
відповідного державного органу та його структурних підрозділів затверджуються
керівником органу, в якому проводиться конкурс, відповідно до Порядку проведення
конкурсу. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативноправових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили
чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.
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8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової
інформації, розміщуватися на сайті державного органу, в якому оголошено конкурс, та
надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі
в конкурсі.
9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього
Загального порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета
включають 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України,
законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та
два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних
повноважень відповідного державного органу та його структурних підрозділів.
10. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в
Переліку, питання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства
з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу
та його структурних підрозділів, затвердженого керівником державного органу, в якому
проводиться конкурс.
11. Кількість білетів має бути не менше 15.
12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного
органу та його структурних підрозділів можливе розроблення кількох варіантів
комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних
рівнів посад.
13. Процедура іспиту складається з трьох етапів:
організаційна підготовка до іспиту;
складання іспиту;
оцінювання та підбиття підсумків іспиту.
14. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату
проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
II. Організаційна підготовка до іспиту
1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма
кандидатами на заміщення вакантних посад.
2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання
іспиту.
3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів
щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути
повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати
зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення
спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.
III. Складання іспиту
1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути
присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади.
У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених
пунктом 3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох
вакантних посад.
3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що
унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку
відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в
якому складається іспит, до його закінчення.
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4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються
кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення
вакантних посад під час складання іспиту.
5. Іспит складається державною мовою.
6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із
штампом державного органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов'язково
вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в
білеті. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата
складання іспиту.
7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити
60 хвилин.
IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту
1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.
П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції
України, законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії
корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з
урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та
його структурних підрозділів.
Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції
України, законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії
корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки
функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурних
підрозділів.
Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в
обсязі, достатньому для подальшої роботи.
Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативноправових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.
2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка
відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії
приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного
білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і
занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку
3 до цього Загального порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під
підпис у екзаменаційному білеті.
4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та
документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного
законодавства.
5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від
максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються
такими, що успішно склали іспит.
6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів,
вважаються такими, що не склали іспит.
7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією
для проведення співбесіди та призначення на посаду.
8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження
рішень конкурсної комісії.
______________________

Додаток 1
до Порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних посад
державних службовців в районній
державній адміністрації, затвердженого
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 2 » грудня 2011 року № 895-р

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України, законів України «Про державну службу»
та «Про засади запобігання і протидії корупції», інших нормативно-правових актів з
урахуванням специфіки функціональних повноважень апарату
та структурних підрозділів райдержадміністрації
І. Питання на перевірку знання Конституції України
1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України
(стаття 10).
6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9 .Конституційне право на працю (стаття 43).
10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
13. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно
законами України (стаття 92).
17. Державний бюджет України (стаття 96).
18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
19. Повноваження Президента України (стаття 106).
20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони
України (стаття 107).
21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
25. Система судів в Україні (стаття 125).
26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).
29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
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32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України
(стаття 154).
II. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»
1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону
України «Про державну службу» (статті 1, 2).
2. Право на державну службу (стаття 4).
3. Основні принципи державної служби (стаття 3).
4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).
5. Основні обов’язки державних службовців (стаття 10).
6. Основні права державних службовців (стаття 11).
7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням
(статті 12, 16).
8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).
9. Присяга державних службовців (стаття 17).
10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою
(стаття 22).
11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).
12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на
державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).
13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).
14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).
15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).
16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).
17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).
18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове
забезпечення державних службовців (статті 35, 36).
19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).
20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).
21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).
III. Питання на перевірку знання Закону України
«Про засади запобігання і протидії корупції»
1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне
правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).
2. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).
3. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).
4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з
іншими видами діяльності (статті 6,7).
5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб
(статті 8, 9).
6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану
з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).
7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із
виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).
8. Фінансовий контроль (стаття 12).
9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).
10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).
11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).
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12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
(стаття 20).
13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).
14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення
(стаття 22).
15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих
фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення
(стаття 25).
IV. Питання на перевірку знання кадрової роботи
та проходження державної служби
1. Основні трудові права працівників.
2. Випробування при прийнятті на роботу.
3. Переведення на іншу роботу.
4. Неповний робочий час.
5. Обмеження надурочних робіт.
6. Тривалість щорічної відпустки.
7. Відкликання з відпустки.
8. Гарантії для працівників, обраних на виборні посади.
9. Гарантії при службових відрядженнях.
10. Порядок вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва.
11. Трудові книжки.
12. Видача трудової книжки у разі звільнення.
13. Дублікат трудової книжки.
14. Вкладиш до трудової книжки.
15. Норма тривалості робочого часу.
16. Порядок призначення керівників структурних підрозділів облдержадміністрації.
17. Порядок призначення голів районних державних адміністрацій.
18. Комплект документів, що подається для участі у конкурсі на заміщення вакантних
посад державних службовців.
19. Порядок призначення заступників голови обласної державної адміністрації.
20. Атестація державних службовців.
21. Щорічна оцінка державних службовців.
22. Штатний розпис.
23. Заходи дисциплінарного впливу.
24. Зняття дисциплінарного стягнення.
25. Випробувальний термін при прийнятті на роботу.
26. Основні розділи форми П-2ДС.
27. Кадровий резерв державної служби.
28. Пенсійне забезпечення державних службовців.
29. Декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
30. Класифікація посад та ранги державних службовців.
V. Питання на перевірку знання законодавства
з питань фінансово-господарської діяльності
1. Яким документом визначаються загальні правила ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності?
2. Хто здійснює керівництво веденням бухгалтерського обліку?
3. Згідно з яким документом плануються видатки на утримання установи?
4. Згідно з яким документом здійснюється надходження та використання коштів?
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5. Яким документом встановляється чисельність працівників установи та посадові
оклади?
6. Оформлення банківських документів.
7. Оформлення касових документів.
8. Терміни подання авансових звітів про відрядження.
9. Терміни подання статистичної звітності.
10. Терміни подання звітності до органів Державного казначейства України.
11. Терміни подання звітності до соціальних фондів та податкової інспекції.
12. Якими документами здійснюється видача та отримання товарно-матеріальних
цінностей?
13. Терміни проведення інвентаризації в установі.
14. Дотримання ліміту каси.
15. Облік основних фондів та необоротних активів.
16. Яким документом визначається порядок обчислення середньої заробітної плати?
17. Порядок нарахування та розмір надбавки за вислугу років.
18. Порядок нарахування надбавки за високі досягнення у праці або за виконання
особливо важливої роботи.
19. Яким документом визначається порядок призначення та виплати премії?
20. Яким документом надається право на виплату допомоги по тимчасовій
непрацездатності?
21. Яким документом здійснюється облік робочого часу працівників установи?
22. Якими документами надається право на відпустку?
23. Якими документами регулюються зміни до кошторису та плану асигнувань?
24. Терміни зберігання первинних документів.
25. Терміни зберігання особових рахунків.
26. Підстави для оплати за придбання матеріалів, товарів, робіт та послуг.
27. На підставі яких законодавчих актів здійснюється закупівля товарів та послуг за
бюджетні кошти?
28. Згідно з якими документами здійснюються нові умови оплати праці працівників у
відповідному органі?
29. Яким документом визначаються посадові обов’язки, права та відповідальність
працівників?
30. Формування справ для здачі до архіву.
VI. Питання на перевірку знань законодавства з питань діловодства
1. Який документ визначає загальні правила ведення діловодства?
2. Хто здійснює керівництво роботою діловодних служб?
3. Якою мовою ведеться діловодство в місцевих органах виконавчої влади?
4. Що таке документування управлінської діяльності?
5. Які розпорядчі документи видають місцеві органи виконавчої влади?
6. Які колегіальні органи утворюються в місцевих державних адміністраціях?
7. Які документи готуються та подаються членам колегії обласної державної
адміністрації?
8. Які терміни підготовки матеріалів до засідання колегії обласної державної
адміністрації?
9. Який порядок підготовки проектів розпоряджень голови обласної державної
адміністрації?
10. Приймання, розгляд і реєстрація документів.
11. Попередній розгляд документів.
12. Реєстрація документів (вхідних, вихідних документів та тих, що створені в
райдержадміністрації).
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13. Складання та оформлення документів.
14. Порядок проходження запитів, які надійшли до облдержадміністрації відповідно до
Закону України «Про доступ до публічної інформації».
15. Датування документів.
16. Погодження документів.
17. Засвідчення документів.
18. Адресування документів.
19. Резолюція.
20. Робота з документами, які містять персональні дані.
21. Відмітки про проходження документів, оформлення копій документів.
22. Оформлення додатків до документів.
23. Вимоги до оформлення документів машинописним способом (друкування на
комп’ютері).
24. Розмноження документів.
25. Порядок роботи з документами, які містять службову інформацію.
26. Порядок надсилання вихідних документів.
27. Строки виконання документів.
28. Складання номенклатур справ.
29. Формування справ.
30. Підготовка справ до зберігання та використання.
VII. Питання на перевірку знань законодавства
з питань звернень громадян
1. Які є види звернень і якими законами регулюються порядок і умови їх подання?
2 . У якому випадку можна подати звернення?
3. До кого мають право звертатися громадяни України?
4. Хто отримує листи громадян, які надходять до місцевих органів виконавчої влади?
5. Що може містити звернення громадянина?
6. Які наслідки подання звернення протиправного характеру?
7. Хто може подавати звернення?
8. Чи мають право військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і
державної безпеки подавати звернення?
9. Що таке пропозиції (зауваження) громадян і як повинні на них реагувати органи
влади?
10. Що таке заяви та клопотання громадян і як вони розглядаються?
11. Що таке скарга і які рішення, дії (бездіяльність) можуть бути оскаржені?
12. Як оформлюються звернення?
13. Які звернення не підлягають розгляду?
14. Як повинна бути оформлена відповідь на звернення громадянина, якщо йому
відмовлено в задоволенні вимог?
15. Чи допускається переслідування громадянина за його звернення?
16. Якими основними документами регламентується робота із зверненнями громадян?
17. На кого покладається ведення діловодства за зверненнями громадян?
18. Як проводиться реєстрація звернень громадян?
19. У яких випадках допускається журнальна форма реєстрації звернень громадян?
20. Які складові реєстраційного індексу звернення?
21. Коли завершується контроль за зверненням громадянина і хто може прийняти
рішення зняття з контролю?
22. Які складові реєстраційного індексу письмової відповіді заявнику?
23. Де повинні зберігатися звернення громадян після вирішення і який термін їх
зберігання?
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24. Який термін розгляду звернень громадян?
25. Які посадові особи зобов'язані проводити особистий прийом громадян і хто
визначає порядок прийому?
26. Яку суму коштів повинен сплатити громадянин за розгляд його звернення
керівниками та іншими посадовими особами органів державної влади, місцевого
самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян,
підприємств?
27. Які посадові особи повинні розглядати звернення Героїв Радянського Союзу,
Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок,
яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»?
28. Хто здійснює контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян?
29. Хто здійснює нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян?
30. Що таке дублетні звернення та як вони обліковуються?
VIII. Питання на перевірку знань законодавства
з питань організації контролю за виконанням документів
1. Основні завдання структурного підрозділу з контролю та їх реалізація.
2. Основні права структурного підрозділу з контролю.
3. Особливості визначення строків виконання документів.
4. Основні складові реєстраційної картки.
5. Особливості датування документів.
6. Основні етапи здійснення контролю за виконанням документів.
7. Особливості формування реєстраційно-контрольної картки.
8. Основні завдання і порядок контролю за виконанням документів.
9. Основні складові резолюції до документа.
10. Етапи здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень, доручень
Президента України.
11. Особливості підготовки та основні складові плану контролю за виконанням указів,
розпоряджень, доручень Президента України.
12. Інформування про стан виконання, процедура перенесення строку виконання
завдань, визначених указами, розпорядженнями, дорученнями Президента України.
13. Терміни інформування народного депутата України про результати розгляду його
запиту.
14. Терміни розгляду депутатського звернення відповідно до Закону України
«Про статус народного депутата України».
15. Терміни розгляду депутатського звернення відповідно до Закону України
«Про статус депутатів місцевих рад».
16. Терміни підготовки відповідей на звернення комітетів Верховної Ради України.
17. Терміни розгляду органами виконавчої влади звернень громадян .
18. Особливості формування реєстраційно-контрольної картки за допомогою
персонального комп’ютера.
19. Особливості термінів розгляду подання прокурора.
20. Особливості термінів розгляду припису прокурора.
21. Повноваження керівника структурного підрозділу з контролю апарату місцевої
державної адміністрації.
22. Відповідальність керівника структурного підрозділу місцевої державної
адміністрації за дотримання термінів виконання документів.
23. Особливості попереднього розгляду документа.
24. Склад реквізитів організаційно-розпорядчих документів.
25. Особливості зняття документа з контролю.
26. Підстави для прийняття розпорядчих документів.
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27. Механізація і автоматизація діловодних процесів.
28. Випадки, коли терміни інформування народного депутата України про результати
розгляду його запиту можуть бути продовжені, та граничні терміни інформування про
результати розгляду його запиту.
29. Випадки, коли терміни інформування депутата місцевої ради про результати
розгляду його звернення можуть бути продовжені, та граничні терміни інформування про
результати розгляду його звернення.
30. Відповідальність за невиконання законних вимог народного депутата України.
IX. Питання на перевірку знань законодавства
з питань ведення Державного реєстру виборців
1. Що таке Державний реєстр виборців?
2. Основні завдання Державного реєстру виборців.
3. Основні засади ведення Державного реєстру виборців.
4. Що забезпечує загальний характер Державного реєстру виборців?
5. У чому полягає однократність включення виборця до Державного реєстру виборців?
6. Постійність Державного реєстру виборців.
7. Публічність Державного реєстру виборців.
8. Поновлювальність Державного реєстру виборців.
9. Захищеність Державного реєстру виборців.
10. Мова ведення Державного реєстру виборців.
11. Відомості Державного реєстру виборців.
12. Ідентифікаційні персональні дані виборця.
13. Органи Державного реєстру виборців.
14. Дії щодо ведення Державного реєстру виборців.
15. Що є підставою для видання розпорядження про внесення запису до бази даних
Державного реєстру виборців?
16. Запит виборця до органу ведення Державного реєстру виборців.
17. Коли, у якому випадку і за якою інформацією виборець може звернутись до органу
ведення Державного реєстру виборців?
18. У якому випадку орган ведення Державного реєстру виборців відмовляє виборцю у
задоволенні його запиту?
19. Цілі використання персональних даних Державного реєстру виборців.
20. Порядок адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів
Державного реєстру виборців.
21. Порядок адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів
Реєстру.
22. Відповідальність за порушення Закону України «Про Державний реєстр виборців».
23. За які дії громадяни несуть відповідальність відповідно до Закону України
«Про Державний реєстр виборців»?
24. За які дії несуть відповідальність посадові та службові особи органів Державного
реєстру виборців відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців»?
25. Загальне виборче право.
26. Рівне виборче право.
27. Пряме виборче право.
28. Таємне голосування.
29. Які документи підтверджують громадянство України?
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X. Питання на перевірку знань законодавства
з юридичних питань
1. Поняття трудового договору.
2. Строк та порядок укладення трудового договору.
3. Підстави для припинення трудового договору.
4. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним
органу.
5. Розірвання трудового договору з інших підстав.
6. Стягнення за порушення трудової дисципліни та строки застосування
дисциплінарних стягнень.
7. Порядок застосування дисциплінарних стягнень.
8. Особливості дисциплінарної відповідальності. Компетенція адміністративних судів
щодо вирішення адміністративних справ.
9. Предметна підсудність адміністративних справ.
10. Територіальна підсудність адміністративних справ.
11. Інстанційна підсудність адміністративних справ.
12. Здійснення адміністративного судочинства в адміністративних судах України.
13. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків.
14. Поняття та види правочинів.
15. Поняття та види договору.
16. Поняття позовної давності.
17. Документ прокурорського реагування: протест.
18. Документ прокурорського реагування: припис.
19. Документ прокурорського реагування: подання.
20. Документ прокурорського реагування: постанова.
21. Право на звернення до адміністративного суду.
22. Форма і зміст адміністративного позову.
23. Вимоги до позовної заяви (адміністративного позову).
24. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.
25. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців.
26. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності
державної виконавчої служби.
27. Поняття права власності та здійснення права власності.
28. Право державної та комунальної власності.
29. Державна реєстрація нормативно-правових актів.
XI. Питання на перевірку знань питань
інформаційно-комп’ютерного забезпечення
1. Поняття «Інформатизація» відповідно до Закону України «Про Національну
програму інформатизації».
2. Головна мета та основні завдання Національної програми інформатизації відповідно
до Закону України «Про Національну програму інформатизації».
3. Основні завдання розвитку інформаційного суспільства в Україні відповідно до
Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на
2007-2015 роки».
4. Поняття «електронний цифровий підпис» відповідно до Закону України
«Про електронний цифровий підпис».
5. Правовий статус електронного цифрового підпису відповідно до Закону України
«Про електронний цифровий підпис».
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6. Призначення електронного цифрового підпису відповідно до Закону України
«Про електронний цифровий підпис».
7. Поняття «Національна система конфіденційного зв’язку» відповідно до Закону
України «Про національну систему конфіденційного зв’язку».
8. Суб’єкти Національної системи конфіденційного зв’язку відповідно до Закону
України «Про національну систему конфіденційного зв’язку».
9. Мета оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої
влади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3
«Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів
виконавчої влади».
10. Шляхи оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів
виконавчої влади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня
2002 року № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність
органів виконавчої влади».
11. Призначення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 208 "Про заходи
щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд».
12. Що таке ліцензія на використання комп’ютерної програми відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1433 «Про затвердження Порядку
використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади»?
13. Які вимоги до комп’ютерних програм, що використовуються в органах виконавчої
влади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року
№ 1433 «Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах
виконавчої влади»?
14. Завдання підрозділу інформаційних технологій в сфері додержання вимог
законодавства України з питань правової охорони комп’ютерних програм (відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1433
«Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої
влади»).
15. Основні компоненти персонального комп’ютера. Компоненти системного блоку
персонального комп’ютера. Периферійні пристрої. їх приклади.
16. Що таке ВІOS, СМОS? Яку функцію вони виконують в ПК?
17. Що таке операційна система загального призначення персонального комп’ютера?
Призначення. Приклади операційних систем загального призначення.
18. Прикладні комп’ютерні програми загального використання. Приклади
комп’ютерних програм загального використання.
19. Створення, форматування, редагування документа в текстовому редакторі
МsWord 2003.
20. Електронні таблиці операційних систем Windows їх призначення.
21. Створення кругової діаграми за допомогою електронної таблиці Ехсеl.
22. Бази даних операційних систем Windows їх призначення.
23. Програмні засоби для доступу до глобальних комп’ютерних мереж. їх приклади.
24. Спеціалізовані прикладні комп’ютерні програми. їх приклади.
25. Системи захисту інформації. Апаратний та програмний захист інформації.
26. Принцип побудови локальної комп’ютерної мережі.
27. Мережні транспортні протоколи.
28. Автоматизація діловодних процесів. Системи електронного документообігу.
29. Що таке операційна система загального призначення персонального комп’ютера?
XII. Питання на перевірку знань з питань організаційної роботи
1. Яку владу здійснюють місцеві державні адміністрації?
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2. Які основні завдання покладено на місцеві державні адміністрації?
3. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій.
4. Який порядок призначення голів місцевих державних адміністрації?
5. Питання, що належать до компетенції місцевих державних адміністрацій.
6. Які акти видають голови місцевих державних адміністрацій?
7. Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій.
8. Перед ким щороку звітують голови місцевих державних адміністрацій про стан
виконання бюджету, програм соціально-економічного, культурного розвитку територій?
9 Яка організація діяльності управлінь, відділів та інших структурних підрозділів
місцевих державних адміністрацій?
10. Порядок оскарження актів місцевих державних адміністрацій.
11. Які права місцевих державних адміністрацій?
12. Яка міра відповідальності посадових осіб місцевих державних адміністрацій?
13. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій.
14. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій.
15. Які підстави припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій?
16. Що таке «територіальна громада»?
17. Поняття місцевого самоврядування.
18. Основні принципи місцевого самоврядування.
19. Система місцевого самоврядування.
20. Місцевий референдумі.
21. У яких випадках обмежуються права територіальних громад на місцеве
самоврядування?
22. Статус місцевого самоврядування.
23. Виконавчі органи рад.
24. Особливості діяльності районних у містах рад та їх виконавчих органів.
25. Яким чином організована робота рад?
26. Що таке постійна комісія ради, хто входить до її складу?
27. Місцеві бюджети.
28. Яка кількість районів, міст обласного значення в Кіровоградській області?
29. Джерела формування доходної частини місцевих бюджетів.
30. Що є видатками місцевих бюджетів?
XII. Питання на перевірку знання законодавства
з питань мобілізаційної та оборонної роботи
1. Керівні документи з мобілізаційного резерву.
2. Керівні документи з мобілізаційної підготовки.
3. Керівні документи з нормованого забезпечення населення.
4. Керівні документи запасних пунктів управління.
5. Керівні документи по роботі військових комісаріатів.
6. Суть мобілізаційної підготовки.
7. Фінансування мобілізаційної підготовки.
8. Планування та організація мобілізаційної підготовки.
9. Види мобілізації.
10. Зміст мобілізації.
11. Для чого проводиться цільова мобілізація?
12. Розділи мобілізаційного плану.
13. Суть мобілізаційного завдання та порядок його доведення.
14. Порядок передачі мобілізаційного завдання.
15. Мобілізаційний резерв.
16. Порядок реалізації матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.
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17. Порядок розбронювання і відпуску матеріальних цінностей мобілізаційного
резерву в особливий період.
18. Що таке мобілізаційні потужності?
19. Порядок військового обліку та бронювання.
20. Приписка та призов військовозобов’язаних.
21. Суть нормованого забезпечення населення.
22. Порядок перевірки рівня мобілізаційної готовності місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування.
23. Що таке страховий фонд документації?
24. Що таке спеціальні формування?
25. Військово-транспортний обов’язок.
XIII. Питання на перевірку знань законодавства з питань
режимно-секретної діяльності та технічного захисту інформації
1. Яка інформація може бути віднесена до державної таємниці, а яка – ні?
2. Порядок призначення на посаду керівника режимно-секретного органу, або осіб, на
яких покладаються обов’язки щодо забезпечення режиму секретності.
3. Основні завдання та обов’язки режимно-секретного органу.
4. Умови, за яких надається спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею.
5. Обставини, за яких громадянинові не надається допуск до державної таємниці.
6. Обов’язки громадянина, якому надається допуск до державної таємниці.
7. Форми допуску до державної таємниці та терміни їх дії.
8. Порядок надання документів на оформлення допуску до державної таємниці.
9. Порядок надання доступу до інформації з грифом секретності «Цілком таємно»,
«Таємно».
10. Обмеження прав у зв’язку з допуском та доступом до державної таємниці.
11. Порядок приймання, виготовлення та передачі секретних документів.
12. Види відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю.
13. Вимоги щодо приміщень режимно-секретних органів та їх охорони.
14. Основні вимоги нормативних актів з питань технічного захисту інформації.
15. Організація захисту секретної інформації при обробці її в автоматизованих
системах.
16. Які режимні заходи щодо організації роботи з технічного захисту інформації
покладаються на режимно-секретний орган?
XIV. Питання на перевірку знань законодавства з питань економіки
1. Поняття інновації, інноваційна діяльність. Які підприємства займаються науковими
розробками у Кіровоградській області?
2. Які основні Закони України, законодавчі акти та нормативні документи спрямовані
на забезпечення реалізації державної політики по стабілізації та перспектив розвитку
промисловості та галузі сільське господарство?
3. Що таке державна регуляторна політика у сфері підприємництва ?
4. З якими матеріалами державної статистичної звітності по галузях промисловості та
сільське господарство Ви працювали та Ваш рівень володіння ними?
5. Яким законом регламентується надання державних гарантій на випадок безробіття ?
6. Які державні гарантії для сімей з дітьми та малозабезпеченим сім’ям ?
7. Види міжбюджетних Трансфертів.
8. Пенсійна реформа в Україні.
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9. Які основні галузеві управління, установи та організації забезпечують в межах своїх
повноважень участь у реалізації та формуванні державної політики в галузях
промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку, сільського господарства ?
10. Яким Законом України визначається цінова політика в державі?
11. Яким документом визначені правові основи обмеження і попередження
монополізму, недопущення недобросовісної конкуренції ?
12. Види та організаційні форми підприємств.
13. Які судові процедури банкрутства застосовуються щодо боржника?
14 Поняття господарського товариства. Види товариств.
15. Яким документом регулюються відносини, пов’язані з передачею об’єктів права
комунальної власності у комунальну власність територіальних громад, а також об’єктів
права комунальної власності у державну власність? Основні етапи порядку передачі
об’єктів державної комунальної власності.
XV. Питання на перевірку знань законодавства з питань фінансів
1. Чи передбачено Бюджетним кодексом України надання позичок з одного бюджету
іншому?
2. Чи допускається прийняття обласних та районних бюджетів з дефіцитом?
3. Хто забезпечує виконання відповідних місцевих бюджетів?
4. Хто приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту
місцевого бюджету?
5. Вкажіть граничний обсяг видатків на обслуговування боргу місцевих бюджетів.
6. В якому порядку здійснюються видатки в разі призупинення рішення про місцевий
бюджет?
7. У який термін затверджуються обласні, районні, міські (міст обласного значення)
бюджети?
8. Коли Кабінет Міністрів України доводить місцевим державним адміністраціям та
виконавчим органам відповідних рад обсяги міжбюджетних трансфертів?
9. Назвіть основні критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.
10. Для здійснення яких видатків формується,резервний фонд бюджету?
11. Як часто можуть змінюватися та переглядатися індекси відносної
податкоспроможності відповідних бюджетів?
12. Що таке бюджетний запит?
13. Що таке бюджет?
14. Що таке бюджетна установа?
15. Що таке бюджетні асигнування?
XVI. Питання на перевірку знань законодавства
з питань праці та соціального захисту населення
1. Пільги інвалідам війни та особам, прирівняним до них.
2. Які найпоширеніші види пільг, серед тих, які отримує населення України?
3. Коло осіб, які мають право на пенсійне забезпечення по втраті годувальника.
4. Надбавка до пенсії Почесним донорам України. Яким нормативним документом це
регламентується
5. Види пенсій.
6. Розмір та порядок виплати допомоги при народжені дитини.
7. Види державних допомог.
8. Терміни надання житлових субсидій.
9. Умови прийняття до будинку-інтернату.
10. Порядок надання соціальних послуг територіальним центром.
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11. Порядок забезпечення інвалідів спецавтотранспортом.
12. Санаторно-курортне лікування інвалідів.
13. Визначення осіб, які належать до потерпілих від насідків Чорнобильської
катастрофи.
14. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
15. Захист дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи.
XVIІ. Питання на перевірку знань законодавства
з питань агропромислового розвитку
1. Які державні механізми регулювання та підтримки аграрного ринку, окреслені
Законами України «Про зерно та ринок зерна в Україні», «Про державну підтримку
сільського господарства України» та відповідними постановами Кабінету Міністрів
України?
2. Які нормативно-правові акти, які визначають основні пріоритети державної аграрної
політики?
3. Назвіть основні завдання Державної цільової програми розвитку українського села
на період до 2015 року.
4. Дати визначення сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського
експерта-дорадника.
5. Що таке соціально-спрямовані дорадчі послуги та хто їх надає?
6. Які джерела фінансування сільськогосподарської дорадчої діяльності?
7. Який комплект документів необхідно підготувати для оформлення земельних
орендних відносин в аграрному секторі економіки?
8. Назвіть перелік необхідних документів для оформлення майнових орендних
відносин в аграрному секторі економіки.
9. Дати визначення наступним термінам:
кошторис бюджетної установи;
план асигнувань;
бюджетне зобов'язання.
10. Які види бюджетних дотацій та допомоги, передбачених в державному бюджеті
для підтримки агропромислового комплексу?
11. Які ви знаєте державні програми для фінансової підготовки підприємств
агропромислового комплексу?
12. Яка передбачена відповідальність за порушення прав працівників на своєчасне
отримання заробітної плати?
13. Який порядок надання коштів з державного бюджету на часткову компенсацію
вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва відповідно
постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року № 647?
14. Назвіть основні напрямки загальнодержавної програми селекції у тваринництві, як
одна із складових вимог виконання Закону України «Про племінну справу у
тваринництві».
15. Кому надаються кошти, передбачені у державному бюджеті для розвитку
тваринництва, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня
2011 року № 246?
XVIII. Питання на перевірку знань законодавства
з питань промисловості та розвитку інфраструктури
1. Поняття «Державний фонд родовищ корисних копалин».
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2. Повноваження обласної ради, делеговані обласній державній адміністрації у сфері
гірничих відносин.
3. Навести приклади корисних копалин місцевого і загальнодержавного значення.
4. Перерахуйте основні показники роботи підприємств.
5. Що таке виробнича потужність підприємства, шляхи її підвищення та ефективності
використання виробничих потужностей?
6. Рентабельність виробництва та шляхи її підвищення.
7. Ризики, які можуть виникнути в процесі діяльності підприємства та способи їх
уникнення.
8. Що таке інтенсифікація промислового виробництва?
9. Які ви знаєте нетрадиційні джерела енергії? Класифікація джерел енергії.
10. Енергетична безпека України, ваше бачення вирішення цієї проблеми.
11. Функції державного регулювання діяльності автомобільного транспорту.
12. Шляхи проведення та реалізації державного управління діяльності транспорту
13. Обов’язки та права підприємств транспорту.
14. Державна політика в електроенергетиці.
15. Державне регулювання діяльності в електроенергетиці.
XIX. Питання на перевірку знань законодавства з питань преси та інформації
1. Відповідальність за порушення Закону України «Про державну підтримку ЗМІ та
соціальний захист журналістів».
2. Право на інформацію. Гарантії права на інформацію
3. Інформаційна діяльність. Основні напрями, види інформаційної діяльності.
4. Статистична інформація. Масова інформація, її засоби.
5. Інформація про особу. Інформація довідково-енциклопедичного характеру.
Соціологічна інформація.
6. Джерела інформації. Документ в інформаційних відносинах, режим доступу до
інформації.
7. Доступ до відкритої інформації. Інформація з обмеженим доступом.
8. Офіційний запит щодо доступу до офіційних документів. Термін розгляду запиту.
9. Учасники інформаційних відносин, права і обов'язки учасників інформаційних
відносин.
10. Документи та інформація, що не підлягають наданню для ознайомлення за
запитами. Право власності на інформацію.
11. Учасники інформаційних відносин, права учасників інформаційних відносин.
12. Охорона права на інформацію. Заборона цензури.
13. Додаткова державна економічна підтримка районних, міських та міськрайонних
ЗМІ. Розповсюдження інформаційної продукції.
14. Державна і недержавна власність у сфері інформаційної діяльності. Особливості
приватизації у сфері інформаційної діяльності.
15. Державна і недержавна власність у сфері інформаційної діяльності.
XX. Питання на перевірку знань законодавства
з питань регіонального розвитку, містобудування та архітектури
1. Об’єкти містобудування.
2. Суб’єкти містобудування.
3. Основні вимоги до містобудівної діяльності.
4. Законодавство України про містобудування.
5. Органи, що здійснюють державне регулювання у сфері містобудування.
6. Зміст державного регулювання у сфері містобудування.
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7. Компетенція обласних і районних рад у сфері містобудування.
8. Компетенція місцевих державних адміністрацій в сфері містобудування.
9. Державний контроль у сфері містобудування.
10. Відповідальність за порушення містобудівного законодавства.
11. Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів.
12. Містобудівний кадастр.
13. Генеральний план населеного пункту.
14. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки.
15. Вихідні дані для проектування об’єкта будівництва.
XXI. Питання на перевірку знань законодавства
з питань житлово-комунального господарства
1. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг.
2. Предмет регулювання Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
Суб’єкти у сфері житлово-комунальних послуг.
3. Законодавство України у сфері житлово-комунальних послуг.
4. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житловокомунального господарства, інших центральних органів виконавчої влади у сфері
житлово-комунальних послуг.
5. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних
послуг.
6. Нормативне регулювання у сфері житлово-комунальних послуг.
7. Сертифікація та ліцензування у сфері житлово-комунальних послуг.
8. Класифікація житлово-комунальних послуг.
9. Розподіл житлово-комунальних послуг за порядком затвердження цін/тарифів.
10. Порядок надання житлово-комунальних послуг.
11. Права та обов’язки споживача.
12. Права та обов’язки виконавця.
13. Права та обов’язки виробника.
14. Права власника.
15. Порядок проведення конкурсу при укладанні договорів на надання житловокомунальних послуг.
XXII. Питання на перевірку знань законодавства
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
1. Поняття Цивільної оборони України.
2. Завдання Цивільної оборони України.
3. Якими органами виконавчої влади здійснюється керівництво Цивільною обороною
України?
4. Функції центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
5 Повноваження підприємств, установ і організацій з питань Цивільної оборони.
6. Поняття сил Цивільної оборони.
7. Спеціалізовані формування Цивільної оборони.
8. Невоєнізовані формування Цивільної оборони.
9. Законодавство України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру.
10. Основні завдання у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру.
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11. Основні принципи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру.
12. Права громадян України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру.
13. Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства у разі виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
14. Види, рівні та критерії класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру.
15. Державна стандартизація з питань безпеки у надзвичайних ситуаціях техногенного
та природного характеру.
XXIII. Питання на перевірку знань законодавства з питань освіти і науки
1. Державний контроль за діяльністю закладів.
2. Управління освітою.
3. Система загальної середньої освіти.
4. Структура освіти.
5. Державні стандарти освіти.
6. Типи загальноосвітніх навчальних закладів.
7. Навчальні плани та навантаження учнів.
8. Атестація педагогічних працівників.
9. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти.
10. Структура позашкільної освіти.
11. Система дошкільної освіти.
12. Трудові відносини у системі дошкільної освіти.
13. Типи дошкільних навчальних закладів.
14. Комплексні та профільні позашкільні навчальні заклади.
15. Система професійно-технічної освіти.
XXIV. Питання на перевірку знань законодавства з питань охорони здоров’я
1. Основні принципи охорони здоров’я.
2. Державний контроль і нагляд в галузі охорони здоров’я.
3. Право на охорону здоров’я.
4. Гарантії права на охорону здоров’я.
5. Забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя територій населених пунктів.
6. Запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населення.
7. Державний захист права на охорону здоров’я.
8. Обмеження прав громадян, пов’язані із станом їх здоров’я.
9. Реалізація державної політики охорони здоров’я.
10. Формування державної політики охорони здоров’я.
11. Фінансування охорони здоров’я.
12. Заклади охорони здоров’я.
13. Матеріально-технічне забезпечення охорони здоров’я.
14. Порядок забезпечення лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами.
15. Піклування про зміцнення та охорону здоров’я дітей і підлітків
XXV. Питання на перевірку знань законодавства з питань культури і туризму
1. Дайте загальну характеристику нормативно-правовим актам, на яких базується
законодавство України про культуру.
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2. Визначте основні принципи культурної політики. Охарактеризуйте пріоритети у
розвитку культури на сучасному етапі.
3. Мова у сфері культури.
4. Законодавство України про бібліотеки і бібліотечну справу.
5. Загальні положення Закону України «Про позашкільну освіту». Позашкільні заклади
освіти.
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1159
«Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості» (із змінами).
7. Основні напрями державної політики в галузі театру і театральної справи.
8. Яким чином здійснюється організація гастрольних заходів в Україні?
9. Закон України «Про кінематографію»: загальна характеристика.
10. Створення музеїв, види музеїв.
11. Основні завдання клубних закладів. Структура клубних закладів.
12. Загальна характеристика Положення про клубне формування. Основні засади
діяльності клубних формувань.
13. Основні засади державної політики у сфері культури.
14. Пріоритети державної політики у сфері культури.
15. Права громадян у сфері культури.
XXVІ. Питання на перевірку знань законодавства
з питань сім'ї, молоді та спорту
1. Законодавство України з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків.
2. Органи, установи та організації, наділені повноваженнями у сфері рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків.
3. Діти, які перебувають в особливо складних і надзвичайних умовах. Закон України
«Про охорону дитинства».
4. Права молодіжних та дитячих громадських організацій та їх спілок. Закон України
«Про молодіжні та дитячі громадські організації».
5. Конвенція ООН про права дитини: основні положення.
6. Форми державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій.
7. Відповідальність за порушення законодавства про охорону дитинства. Закон
України «Про охорону дитинства».
8. Відповідальність за вчинення насильства в сім’ї.
9. Основні розділи сімейного кодексу України.
10. Структура державної молодіжної політики регіонального рівня Закон України
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».
11. Поняття про фізичну культуру і спорт та їх завдання.
12. Програмне забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в Україні.
13. Порядок затвердження Державних програм розвитку фізичної культури і спорту.
14. Державне стимулювання розвитку фізкультури і спорту.
15. Поняття терміну спортивна федерація та напрями її діяльності.
XXVІІ. Питання на перевірку знань законодавства служби у справах дітей
1. Права, обов’язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини.
2. Порядок направлення неповнолітніх до шкіл соціальної реабілітації.
3. Основні завдання служби у справах дітей.
4. Право дитини на захист від усіх форм насильства.
5. Підстави та умови перебування дітей в приймальнику-розподільнику для дітей.
6. Поняття «дитина», «дитинство», «охорона дитинства».
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7. Підстави та умови перебування дітей в притулках.
8. Мета профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», «Урок».
9. Штатна чисельність служб у справах дітей відповідно до законодавства.
10. Контроль за відрахуванням неповнолітнього з навчального закладу чи звільненням
з роботи.
11. Порядок надання дитині статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування.
12. Надання статусу-дитина, яка залишилась без батьківського піклування.
13. Форми тимчасового влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
14. Підстави надання дитині повної цивільної дієздатності.
15. Порядок вилучення дітей із сім’ї.
XXVIII. Питання на перевірку знань законодавства
з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю
1. Поняття політичної партії. Правова основа і регламентація діяльності політичних
партій.
2. Що є громадською організацією? Обмеження на створення і діяльність об’єднань
громадян.
3. Гарантії діяльності політичних партій.
4. Обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій.
5. Членство в політичній партії та його обмеження.
6. Принципи створення та діяльності об'єднань громадян.
7. Основні права політичних партій.
8. Органи, що здійснюють державний контроль за діяльністю політичних партій та їх
повноваження.
9. Які заходи можуть вживатися до політичних партій? Їх короткий зміст.
10. Порядок припинення діяльності політичних партій.
11. Порядок реєстрації політичних партій.
12. Охарактеризуйте права громадяни України щодо проведення масових акцій.
13. Державний нагляд та контроль за діяльністю об'єднань громадян.
14. Відповідальність посадових осіб і громадян за порушення законодавства про
політичні партії.
15. Основні засади виборів народних депутатів України.
XXIX. Питання на перевірку знань законодавства
з питань державного технічного нагляду
1. Термін протягом якого власник повинен зареєструвати в інспекції Держтехнагпяду,
придбану сільськогосподарську техніку та яким нормативним документом ці дії
регламентовані.
2. Які документи служать підставою для реєстрації придбаної сільськогосподарської
техніки?
3. Порядок зняття з обліку сільськогосподарської техніки.
4. Порядок справляння та використання коштів за послуги інспекції.
5. Порядок та періодичність проведення державного технічного огляду
сільськогосподарської техніки.
6. Порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста.
7. У яких випадках скасовується реєстрація сільськогосподарських машин?
8. Права інженера-інспектора Держтехнагляду під час виконання покладених на нього
завдань.
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9. У яких випадках та на підставі яких документів здійснюється перереєстрація
сільськогосподарських машин?
10. На підставі яких документів проводиться реєстрація самостійно складених машин?
11. Мета проведення державного технічного огляду сільськогосподарських машин?
12.
Які відомості забороняється розголошувати
працівникам
інспекції
Держтехнагляду, що стали їм відомі при проведенні реєстраційних дій?
13. Яким основним нормативним документом регламентується діяльність інспекції
державного технічного нагляду облдержадміністрації?
14. Які права має начальник інспекції Держтехнагляду, головний інженер-інспектор?
15. Яким нормативним документом регламентовано розміри зборів за послуги що
надаються інспекцією?
XXX. Питання на перевірку знань законодавства
з питань якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції
1. На підставі яких даних вносяться пропозиції щодо внесення змін і доповнень до
нормативних документів з питань якості сільськогосподарської продукції?
2. Хто має право передавати до правоохоронних органів матеріали стосовно порушень,
за які передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність?
3. Як вирішуються спірні питання, які виникають у процесі приймання
сільськогосподарської продукції між товаровиробником і переробним або закупівельним
підприємством?
4. На підставі яких Державних актів проводиться нарахування та виплати дотацій
сільськогосподарським товаровиробникам за продану ними переробним підприємствам
тваринницьку продукцію, декларування зерна?
5. Які права має інспектор якості та формування ресурсів сільськогосподарської
продукції?
6. Які документи потрібно подати товаровиробнику, щоб отримати дотацію за
проданий великоваговий молодняк ВРХ і продукцію вівчарства?
7. Хто проводить моніторинг цін та прогнозування кон’юнктури аграрного ринку?
8. Яким чином інспекція бере участь у формуванні обсягів сільськогосподарської
продукції та сировини, що поставляються для державних і регіональних потреб?
9. Хто бере участь у проведенні моніторингу цін на сільськогосподарську продукцію,
за якими вона закуповується переробними підприємствами, роздрібних цін на ринках
обласного центру та районних центрів?
10. Хто з сільськогосподарських товаровиробників має право на отримання доплати з
державного бюджету за продані худобу, свині і птицю?
11. На яку продану сільськогосподарську продукцію виплачується дотація з
державного бюджету?
12. На кого покладають обов’язки приймання та реєстрації квитанцій (форми ГЖ-1,
ПК-2) виданих переробними підприємствами для отримання доплати виробникам
сільськогосподарської продукції за продані ними на забій худобу та птицю?
13. Які документи необхідно подати управлінню агропромислового розвитку
райдержадміністрації для отримання доплати з державного бюджету за продану на
переробне підприємство живність фізичній особі?
14. Хто відноситься до суб’єктів ринку зерна?
15. На які види поділяються зернові ресурси України?
XXXI. Питання на перевірку знань законодавства з питань архівної справи
1. Поняття «Національний архівний фонд України».
2. Загальні засади формування Національного архівного фонду.
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3. Державна політика у сфері архівної справи і діловодства.
4. Основні критерії забезпечення збереженості Національного архівного фонду.
5. Внесення документів до Національного архівного фонду.
6. Право власності на документи Національного архівного фонду.
7. Позбавлення права власності на документи Національного архівного фонду.
8. Забезпечення збереженості Національного архівного фонду.
9. Особливості обліку і зберігання унікальних документів Національного архівного
фонду.
10. Доступ до документів Національного архівного фонду.
11. Обмеження доступу до документів Національного архівного фонду, що належать
державі, територіальним громадам.
12. Форми використання відомостей, що містяться в документах Національного
архівного фонду.
13. Права користувачів документами Національного архівного фонду.
14. Обов’язки користувачів документами Національного архівного фонду.
15. Система архівних установ.
XXХІІ. Питання на перевірку знань законодавства
з питань капітального будівництва
1. Які положення враховують договори підряду?
2. Титул будови. Що визначає титул будови та які відомості він містить?
3. Що передбачає договір підряду?
4. Внутрішньо будівельний титул будови, що визначає?
5. Коли вважається договір підряду укладений і які є його істотні умови?
6. Хто може вносити зміни до форм титулів та внутрішньо будівельних титулів?
7. Поняття «договір підряду».
8. Титул будови є обов’язковим документом для яких організацій?
9. Поняття «кошторисна документація, кошториси».
10. Для яких об’єктів складаються титули будов?
11. Види договірних цін.
12. Порядок затвердження титулу будови невиробничого призначення кошторисною
вартістю до 30 млн. грн.
13. Укладання договору підряду.
14. Порядок затвердження титулу будови невиробничого призначення кошторисною
вартістю від 30 млн. грн. до 100 млн. грн.
15. Зміна або розірвання договору підряду.
XXХІІІ. Питання на перевірку знань законодавства з питань перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій
1. Нормативно-правові акти, що регламентують процес перепідготовки та підвищення
кваліфікації посадових осіб органів державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування.
2. Порядок створення, реорганізації та ліквідації центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів державного управління.
3. Завдання та функції центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
державного управління.
4. Порядок фінансування центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
державного управління.
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5. Основна статутна документація центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів державного управління.
6. Порядок реєстрації та ліцензування діяльності центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів державного управління.
7. Права та обов’язки працівників центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів державного управління.
8. Основні права та обов’язки слухачів центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів державного управління.
9. Принципи та основні напрямки діяльності навчально-методичної ради центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державного управління.
10. Порядок формування державного замовлення на підготовку та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.
11. Науково-методичне супроводження процесу перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.
12. Зміст професійного навчання посадових осіб органів державної влади та місцевого
самоврядування.
13. Навчальний процес у центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
державного управління: ресурсне та кадрове забезпечення.
14. Інформаційно-аналітичне забезпечення навчального процесу в центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державного управління. Форми
проведення навчання в центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
державного управління.
15. Функціонування системи управління якістю в центрах перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів державного управління.
XXXIV. Питання на перевірку знань законодавства
з питань діяльності соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
1. Поняття «центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».
2. Мережа центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
3. Нормативно-правові акти, якими керуються у своїй діяльності центри соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді. Мета діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді.
4. Основні принципи діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
5. Основні завдання обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
6. Основні завдання районних, міських, селищних та сільських центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
7. Повноваження обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
8 Повноваження районних, міських, селищних та сільських центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді.
9. Права центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді покладених на них
завдань.
10. Призначення директорів обласного, районних, міських, селищних, сільських
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та його повноваження.
11. Положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
12. Суб’єкти соціальної роботи з дітьми та молодцю.
13. Об’єкти соціальної роботи з дітьми та молоддю. Волонтерський рух.
14. Основні принципи здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю.
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XXXV. Питання на перевірку знань законодавства
з питань фізичної культури та спорту
1. Поняття про фізичну культуру і спорт та їх завдання.
2. Права громадян у сфері фізичної культури і спорту.
3. Програмне забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в Україні.
4. Порядок затвердження Державних програм розвитку фізичної культури і спорту.
5. Матеріально-технічне забезпечення фізичної культури і спорту.
6. Державне стимулювання розвитку фізкультури і спорту.
7. Показники стану розвитку фізичної культури і спорту.
8. Діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і спорту.
9. Державна політика у напрямку розвитку масової фізичної культури.
10. Державна політика у напрямку розвитку дитячого, дитячо-юнацького, резервного
спорту та спорту вищих досягнень.
11. Державна політика у напрямку фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності
інвалідів.
12. Організаційне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.
13. Медичне забезпечення сфери фізичної культури і спорту (спортивна медицина).
14. Єдина спортивна класифікація України. Спортивні звання та спортивні розряди.
15. Діяльність громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
XXXVI. Питання на перевірку знань законодавства з питань сім’ї та молоді
1. Законодавство України з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та
чоловіків (Конституція України, Закон України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків»).
2. Понятійне визначення тендерної рівності, рівних прав і рівних можливостей.
3. Органи, установи та організації, наділені повноваженнями у сфері рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків.
4. Повноваження Верховної Ради України у сфері забезпечення рівних прав та
можливостей чоловіків та жінок.
5. Забезпечення рівних прав та можливостей під час укладання колективних договорів
та угод.
6. Роль сім’ї у вихованні дітей (Сімейний кодекс).
7. Основні принципи та система заходів щодо охорони дитинства.
8. Законодавство про охорону дитинства та його завдання.
9. Принципи утворення і діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій
Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації».
10. Органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження
насильства в сім’ї.
11. Мета, завдання та принципи державної молодіжної політики. Про загальні засади
державної молодіжної політики в Україні.
12. Механізм формування та реалізації державної політики в Україні. Закон України
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».
13. Принципи соціального становлення та розвитку молоді. Закон України
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».
14. Організаційні структури з працевлаштування та запобігання безробіттю серед
молоді.
15. Найважливіші соціальні проблеми молоді.
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XXXVII. Питання на перевірку знань з законодавства
з питань охорони культурної спадщини
1. Механізм притягнення до адміністративної відповідальності при порушенні Закону
України «Про охорону культурної спадщини».
2. Чи можуть пам’ятки археології, історії та монументального мистецтва знаходиться у
приватній власності?
3. Як здійснюється державна реєстрація об’єктів культурної спадщини?
4. Класифікація об’єктів культурної спадщини (типи та види об’єктів культурної
спадщини).
5. Чи можуть пам’ятки архітектури знаходиться у приватній власності?
6. Механізм вилучення пам’яток культурної спадщини з Державного реєстру.
7. Здійснення права власності на об’єкти культурної спадщини, що є пам’ятками.
8. Примусове відчуження або вилучення пам’яток архітектури.
9. Процедура укладання охоронних договорів.
10. Умови утримання та використання пам’яток архітектури.
11. Надання об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками в користування
юридичним та фізичним особам.
12. Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт та пристосування
пам’яток.
13. Забезпечення заходів щодо охорони пам’яток архітектури.
14. Заборона діяльності, яка створює загрозу пам’яткам.
15. Відповідність юридичних осіб за порушення законодавства про охорону
культурної спадщини.
XXXVIII. Перелік питань на знання законів України
«Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних»
1. Що таке персональні дані?
2. Розпорядник бази персональних даних.
3. Загальні вимоги до обробки персональних даних.
4. Права суб’єкта персональних даних.
5. Реєстрація баз персональних даних.
6. Використання персональних даних.
7. Збирання персональних даних.
8. Порядок доступу до персональних даних.
9. Забезпечення захисту персональних даних у базах персональних даних.
10. Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації.
11. Принципи забезпечення доступу до публічної інформації.
12. Конфіденційна інформація.
13. Службова інформація.
14. Обов’язки розпорядників інформації.
15. Оприлюднення інформації розпорядниками.
16. Реєстрація документів розпорядника інформації.
17. Строк розгляду запитів на інформацію.
18. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію.
19. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
______________________

Додаток 2
до Порядку проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад державних
службовців в районній державній
адміністрації, затвердженого
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 2 » грудня 2011 року № 895-р

Назва державного органу
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії
_____________ Прізвище, ініціали
(підпис)
«____» ___________ 201__ року
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
державних службовців
1. Питання на перевірку знання Конституції України.
2. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу».
3. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції».
4-5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки
функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного
підрозділу.
______________________

Додаток 3
до Порядку проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад державних
службовців в районній державній
адміністрації, затвердженого
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 2 » грудня 2011 року № 895-р

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних
службовців конкурсною комісією
___________________________________________
(найменування державного органу)
від «____» ___________ 20___ року

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Посада, на яку
претендує
кандидат

Категорія
посади, на
яку претендує
кандидат

Номер
білета

Загальна
сума балів

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Голова комісії

_____________
(підпис)

______________________________
(П.І.Б.)

Члени комісії:

_____________
(підпис)
_____________
(підпис)
_____________
(підпис)
_____________
(підпис)

______________________________
(П.І.Б.)
______________________________
(П.І.Б.)
______________________________
(П.І.Б.)
______________________________
(П.І.Б.)

Секретар комісії _____________
(підпис)

______________________________
(П.І.Б.)

______________________

