
укрдiнд
Здолбунiвська MicbKa рада PiBHeHcbKoi областi

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЪКОГО ГОЛОВИ

u r.&)ч,нq 2021- року Ng -/|J-lK,

Про затвердження перелiку питань
для перевiрки знань осiб, якi
бажають взяти участь у конкурсному
вiдборi на замiщення вакантних посад

у Здолбунiвськiй мiськiй радi

Керуючись статтею 42 Закону Украiни пПро мiсцеве самоврядування В

YKpaiHi>, статтею 10 Закону УкраТни <Про службу в органах мiсцевого
самоврядування), постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 15.02.2002 J\b 169

кПро затвердження Порядку проведення конкурсу на замiщення вакантних
посад державних службовцiв>>, з урахуванням Загального порядку проведеннrI

iспиту кандидатiв на замiщення вакантних посад державних службовцiв,
затвердженого нак€ч}ом Головного управлiння державноi служби УКРаiНИ Вiд
08.07.2011 J\Ъ !64 та зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 28.07.2011
за J\b 930/19б68, розпорядження Здолбунiвського мiського голови вiд 16.03.2011

J\b 29-р <Про затвердження Порядку проведення конкурсу на замiщення
вакантних посад Здолбунiвськоi мiськоi ради):

1. Затвер дити Перелiк питань на перевiрку знання Конститучii Украiни,
Законiв УкраТни <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪЬ, кПро службу в

органах мiсцевого самоврядування), пПро запобiгання корупцii> та

законодавства з урахуванням специфiки функцiонЕLlrьних повноВажень Для

перевiрки знанъ осiб, якi бажають взяти участь у конкурсному вiдборi на

замiщення вакантних посад у Здолбунiвськiй мiськiй радi, що додаеться.

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження гопоВи

Здолбунiвськоi MicbKoi ради вiд 13 сiчня 2021року Nч 34-рк <Про затвердження
перелiку питань для перевiрки знань осiб, якi бажають ВЗяТи УЧаСТЬ У
конкурсному вiдборi на замiщення вакантних посад у Здолбунiвськiй мiськiй

радi).



з. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського

голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Юрiя сосюкд,

мiський голова Впадислав CYXJUIК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Здолбунiвського
мiського голови

ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ
на перевiрку знання Констиryцii Украiни, Законiв Украiни <<Про мiсцеве

самоврядування в YKpaiHi>o <<Про службу в органах мiсцевого

самоврядування>>, <<про запобiгання корупць та законодавства з

урахуванням специфiки функчiональних повноважень для перевiрки

,"ь", осiб, якi бажають взяти участь у конкурсному вiдборi на замiщення

вакантних посад у Зполбунiвськiй мiськiй радi

1,. Питання на перевiрку знання Констиryцii Украiни

1. OcHoBHi роздiли Конституцii Украiни,
2. OcHoBHi риси Украiнсь*оi д.р*ави за Конституцiсю УкраiЪи (cTaTTi |,2),

3. Форми правлiння в YKpaiHi (стаття 5),

4. Виiнання найвищоi соцiальноi цiнностi Украiни (стаття З).

5. КонститУцiйний статус державноI мови та мов нацiональних меншин

Украiни(стаття10
6. об'екти права власностi УкраiЪського народу (cTaTTi 13, 14).

7. Найважливiшi функцii держави (стаття 17),

8. Щержавнi символи Украiни (стаття 20),

9. Конститучiйне право на працю (статгя 43),

10. Конститучiйне право на ocBiTy (стаття 53),

11. Конститучiйне право на соцiалъний захист (стаття 46),

12. Конститучiйне право на охорону здоров'я (стаття 49),

13. обов'язки громадянина УкраIни (cTaTTi 65-68),

14. Право |ромадянина на вибори (статгя 70),

15. Повноваження ВерховноТ Ради УкраIни (стаття 85).

16.питання, правове реryлювання яких визначаеться та встановлюеться

виключно законами Украiни (статгя 92),

17. Щержавний бюджет УкраТни (стаття 96),

1S. Порядок обрання Президента УкраiЪи (стаття 103).

19. Повноuu*.""" Президента Украiни (стаття 106).

20. Призначення, скJIад та введення в дiю рiшень Ради нацiонапьноi безпеки i

оборони УкраТни (стаття 107).

21. 
^Склад 

КЬбiнету MiHicTpiB Украiни (стаття 114),

22.Повно"u*.""" Кабiнеiу MiHicTpiB УкраТни (cTaTTi 116, t 17).

23. Повноваження мiсцевих державних адмiнiстрацiй (стаття 119),

24. Статус прокуратури Украiни за Конституцiею Украiни (стаття tzl),
25. Система судiв в YKpaiHi (стаття 125),

26. OcHoBHi засади судочинства в YKpaiHi (статгя |29).

27 . Система адмiнiстративно-територi-""о.о устрою Украiни (стаття 1 3 3 ),



28. Питання нормативного реryлювання Автономноi Республiки Крим (стаття

137).
29. Повноваження Автономноi Республiки Кришr (стаття 138).

30.Органи мiсцевого самоврядування в Украiнi (стаття 140).

31. Повноваження територi€шъних громад за Конституцiею УкраiЪи (стаття 143).

З2. Статус та повноваження Конституцiйного Суду Украiни (cTaTTi 147, 150).

33. ПорЯдок подання закОнопроекТу про внесення змiн до КонституцiТ Украiни
(стаття 154).

2. Питання на перевiрку знання Закону Украiни ,.Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiHb>

1. Поняття мiсцевого самоврядування (статгя 2).

2. Право |ромадян на )л{асть у мiсцевому самоврядуваннi (стаття 3).

3. OcHoBHi принципи мiсцевого самоврядування (стаття 4).

4. Загальна характеристика елементiв системи мiсцевого самоврядування
(територiаrrънi громади, представницькi та виконавчi та iншi органи
(cTaTTi 5, 6, 10, 1 1).

5. Мiський голова (стаття 42).

6. Органи самоорганiзацii населення та форми добровiльного об'еДНаННЯ

органiв мiсцевого самоврядування (cTaTTi 14, l5).
7. Органiзацiйно-правова, матерiагrьна i фiнансова основи мiсцевогО
самоврядування (стаття 1 6).

8. Статут територiальноi громади MicTa (стаття 19).

9. Повноваження мiських рад (cTaTTi25,26).
10. Повноваження виконавчих органiв мiських рад (глава 2).

11. Повноваження мiського голови (стаття 42).

12. Порядок формування рад (стаття 45).
13. Сесiя ради (статгя 4б).
14. Постiйнi KoMicii ради (статгя 47).
15. ,Щепутат ради (стаття 49).
1б. Секретар ради (стаття 50).

17. Виконавчий KoMiTeT селищноiради (стаття 51).

18. Органiзацiя роботи виконавчого KoMiTeTy MicbKoT ради (стаття 53).

19. Вiддiли, управлiння та iншi виконавчi органи MicbKoi ради (статтЯ 54).

20. дкти органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування (стаття 59).

21. Право комун€tльноi власностi (стаття 60).

22. Мiсцевий бюджет (стаття 61).

23. ,Щоходи та видатки мiсцевих бюджетiв (cTaTTi бЗ,64).
24. Мiсцевi податки i збори (стаття 69).

25. Вiдповiдалlьнiсть органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядуваннrI

(стаття 74).
26. .Щострокове припинення повноважень ради (стаття 78).

27. Щострокове припинення повноважень селищного голови (стаття 79).



3. Питання на перевiрку знання Закону Украiни <<про службу в органах
мiсцевого самоврядування>>

1.поняття служби в органах мiсцевого самоврядування, посадовот особи

мiсцевого самоврядування (cTaTTi t, 2).

2. Посади в органах мiсцевого самоврядування (стаття 3).

З. Право на службу в органах мiсцевого самоврядування (стаття 5),

4. оЪновнi принципи служби в органах мiсцевого самоврядування (стаття 4).

5. OcHoBHi напрямки державноi полiтики щодо служби в органах мiсцевого

самоврядування (стаття 6).

6. OcHoBHi обов'язки посадових осiб мiсцевого самоврядування (стаття 8).

7. OcHoBHi права посадових осiб мiсцевого самоврядування (стаття 9),

8. Обмеження, пов'язанi з прийнятгям на службу в органи мiсцевого

самоврядування (стаття 1 2).

9. Порядок прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування (стаття 10).

10. Присяга посадовоi особи мiсцевого самоврядування (стаття 1 1).

11. .Щекларування доходiв посадових осiб мiсцевого самоврядування (стаття 13).

12. Класфiкацiя посад в органах мiсцевого самоврядування (стаття 14).

13. Ранги посадових осiб мiсцевого самоврядування, порядок iх присвоення

(стаття 15).

i+. кuдрОвий резеРв служби в органах мiсцевого самоврядування (статгя 16).

15. ДтеЪтацiя посадових осiб мiсцевого самоврядування (стаття 17),

16. Граничний Bik перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування

(стаття 18).
iZ. Пiд.rави припинення служби в органах мiсцевого самоврядування (стаття

20).
18. оплата працi, вiдпустки та пенсiйне забезпечення посадових осiб мiсцевого

самоврядування (стаття 2 1 ).
19. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про службу в органах

мiсцевого самоврядування (стаття 23).

4. Питання на перевiрку знання Закону Украiни,,про запобiгання
корупцll)>

1.Визначення TepMiHiB: пряме пiдпорядкування, близькi особи, корупцiйне

правопору-.""", корупцiя, потенцiйний конфлiкт iHTepeciB, реальний конфлiкт

iHTepeciB (стаття 1).

2.Суб'екти, на яких поширюеться дiя Закону УкраiЪи "Про запобiгання корупцii"

4, 5).
4.Повноваження Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii (стаття

1 1).

5.Права Нацiонагlъного агентства з питань запобiгання корупцii (стаття |2).



6.Контролъ за дiялънiстю Нацiон€Lльного агентства з питанъ запобiгання корупцii

(стаття 14)' 
,^-^oi'r'_ IIтппп пеяпiзаrriТ засал al " полiтики (статгя

i.нацiон€шьна доповiдь щодо реалiзачii засад антикорупцlино1

20).
8.обмеження щодо використання службових повноваженъ чи свого становища

та одержання подарункiв (cTaTTi 22,23),

9.обмеження щодъ сумiсництва та сумiщення з iншими видами дlялъносil та

обмеження спiльноi роботи близьких осiб (cTaTTi25,27).

10.Запобiгання та вреryлювання конфлiкту iHTepeciB (стаття 28),

11.Заходи зовнiшнього та самостiЙного вреryлювання конфлiкту iHTepeciB

(стаття 29). . Е.

12.Запобiгання конфлiкту iHTepeciB у зв'язку з наявнiстю в особи пiдприемств чи

корпоративних прав (стаття 36).

13.Вимоги до поведiнки осiб (стаття 37),

14.Подання декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або

мiсцевого самоврядування (стаття 45),

15.заборона на одержання пiльг, послуг i майна органами державно1 влади та

op.u"ur, мiсцевого самоврядування (стаття 54),

1 Ъ.Антикорупцiйна експертиза (стаття 5 5),

1 7.Спецiальна перевiрка (стаття 56),

18.Загапънi .u.Й" 
^ 

запобiгання корупцiТ у дiялъностi юридичноi особи

(стаття 61).

Питання з урахуванням специфiки

функчiональних обовязкiв

1. У сферi правового забезпечення та питань персоналу

1.вiдносини суб'ектiв господарювання з органами мiсцевого самоврядування

(стаття 23 Господарського кодексу Украiни),

2.утворення суб'екта господарювання (статта 5б Господарського кодексу

*,"нР цивiльних прав та iHTepeciB судом (стаття 16 I]ивiлъного кодексу

Украiни)
4.tipaBoBi форми участi територiальних громад у цивlльних вlдносинах

(стаття1 69 Щивiльного кодексу Украiни),
5.поняття та види договору (стаття 626I]ивiльного кодексу украiни)

6.Трудовий договiр та строки трудового договору (cTaTTi 2L,23 Кодексу законiв

про працю Украiни).
Z.Трудо"i книжки (статгя 48 Кодексу законiв про працю Украiни),

8.Пра"о на вiдпустку та види вiдпусток (cTaTTi 2, 4 Закону Украiни <Про

вiдпустки>).
9.спецiальна перевiрка, вiдповiдно до Закону Украiни ,1про запобiгання

корупцii> 1статтЯ 5б iaKoHy УкраiНи <ПрО запобiгання корупцii)),



10.загальнi правила етичнот поведiнки державних службовцiв та посадових осiб

мiсцевого самоврядування (роздiл I (пункти 1-7) наказу Нацiон€Lпьного агентства

УкраТни з питань державноi служби вiд 05.08.2016 N9 158).

2. Питання на перевiрку знань Бюджетного кодексу Украiни

1. ВизнаЧеннЯ TepMiHY <бюджеТ> (стаття 2 Бюджетного кодексу УкраiЪи),

2. Вiдносини, що реryлюються Бюджетним кодексом Украiни (стаття 1

Бюджетного кодексу Украiни).
3. Бюджетний перiод (стаття 3 Бюджетного кодексу Украiни).
4. Структура мiсцевих бюджетiв (стаття 63 Бюджетного кодексу Украiни)

s. Сйд до"одi" заг€шьного фонду бюджетiв об'еднаних територiальних громад

(стаття б4 Бюджетного кодексу УкраiЪи).
6. в"*о"ання мiсцевих бюджетiв (стаття 78 Бюджетного КОДеКСУ УКРаiНИ).

7. Поняття та мета реryлювання мiжбюджетних вiдносин (стаття 81 Бюджетного

кодексу УкраiЪи)
8. Видатки, що здiйснюються з бюджетiв об'еднаних територiальних громад

(статгя 89 Бюджетного кодексу Украiни).
9. В"д" мiжбюдЖетниХ трансфеРтiв (статТя 9б Бюджетного кодексу УкраТни).

10. Мiжбюджетнi трансферти мiж мiсцевими бюджетами (статгя 101

Бюджетного кодексу Украiни).
11.ПорушеннrI бюджетного законодавства (стаття 116 Бюджетного кодексу

Украiни).
12.Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства (стаття ||7

Бюджетного кодексу УкраТни).
1З. Нецiльове використання бюджетних коштiв (стаття 119 Бюджетного кодексу

Украiни)
14. Видатки мiсЦевих бюджетiв, що можуть здiйснюватися з ycix мlсцевих

бюджетiв (стаття 91 Бюджетного кодексу УкраТни),

15. РезеРвниЙ фонД бюджетУ (стаття 24 Бюджетного кодексу УкраТни),

16. забезr.".""" доступу до iнформацii (стаття 5 Закону УКРаiНИ <ПРО ДОСТУП

до публiчноI iнформацii>).
17. Ьiдносини, що регулюються Бюджетним кодексом УкраIни (стаття 1).

3. Iнформацiйна полiтика

1.Строк розгляду запитiв на iнформацiю
2. Розпорядники публiчноi iнформацii.
з. Якi види контролю за забезпеченням доступу до публiчноi iнформацii можуть

бути застосованi до розпорядникiв публiчнот iнформацii.

+. Кому можуть буiи оскарженi рiшення, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв
iнформацii.
5. Яка iнформацiя вiдноситься до iнформацii з обмеженим доступом,
б.пiд захистом iнформацii розумiють (згiдно з Законом Украiни <про

iнформацiю>).



7. OcHoBHi види iнформацiйноi дiяльностi.
8. Хто с суб'ектами iнформацiйних вiдносин.
9. Яка iнформацiя не вважасться предметом суспlльного 1нтересу.

10.Що не е джерелом правовоi iнформацii.

4. Регуляторна полiтика

1.ЯкиМ чиноМ здiйснюетьсЯ планування дiяльностi з пiдготовки проектiв

реryляторних aKTiB (стаття 7 Закону Украiни кПро засади державноi

реryляторноi полiтики у сферi господарськоI дiялъностi>).
2.ПринцИпи дерЖавноТ реryлятОрноi полiтики(стаття 4 Закону УкраТни <<Про

засади державноi регуляторноi полiтики у сферi господарсьКОi ДiЯЛЬНОСТi>).

3.система прогнозних i програмних документiв економiчного i соцiального

розвитку (закон Украiни <про державне прогнозування та розроблення програм

економiчного i соцiального розвитку Украiнш).
4. ПоняТтя i класИфiкацiЯ гшrузеЙ економiки (Господарський кодекс Украiни).

5.Надати визначення що таке смарт-спецiалiзацiя (постановаКМу вiд 11.11.2015

J\b932).

6. Хто може бути суб'ектом пiдприемницькоТ дiяльностi (Закон Украiни <ПРО

пiдприемництво>>).
7. Пiдстави припинення пiдприемницькоi дiяльностi (Закон УкРаiНИ <ПРО

пiдприемництво>).
8. Яким критерiям повиннi вiдповiдати iнвестицiйнi проекти дФрР для вiдбору

(постанова КМУ вiд 18.03.2015 }ф196).

9.Форми здiйснення державно-приватного партнерства (Закон УКРiНИ <ПРО

державно-приватне партнерство>).

10. Що таке економiчна конкуренцiя (Закон УкраIни <<Про захист еконОмiЧНОi

конкуренцii)).

5. Знання законодавства з питань землекорисryвання

1. Повноваження сiльських, селищних, мiських рад та ik виконавчих органiв у
галузi земельних вiдносин.
2. Категорii земель.
3. Визначення земель житловоТ та громадськоi забудови.
4. Змiст права власностi на землю.
5. Земельна дiлянка як об'ект права власностi.
б. Право власностi на землю територiальних громад.
7. Спiльна власнiсть на земельну дiлянку.
8. Пiдстави набуття права на землю iз земель державноi та комунальноТ

власностi.
9. Порядок безоплатноi приватизацii земельних дiлянок громадянами.

10. Перехiд права на земельну дiлянку у разi набуття права на жилий будинок,

будiвлю або споруду.
11. Норми безоплатноi передачi земельних дiлянок громадянам.



12. Порядок передачi земельних дiлянок в оренду.
13. Продаж земельних дiлянок державноi чи KoMyHa-ltbHoT власностi або прав на

14. Порядок встановлення земельFIих cepBiTyTiB.
15. Змiст добросусiдства.
16. OxopoHHi зони.
17. ,Щобровiльна вiдмова вiд права власностi або права постiйного користування
земельною дiлянкою.
18. Гарантii права власностi на земельну дiлянку.
19. Вiдповiдальнiсть органiв виконавчоi влади та органiв мiсцевого
самоврядування за порушення права власностi на землю.
20. Органи, що вирiшують земельнi спори.
21. Порядок розгляду земельних спорiв органами мiсцевого самоврядування та
центр€Lльним органом виконавчоТ влади, що реалiзуе державну полiтику у сферi

23. Зонування земель.
24. Органiзацiя та порядок здiйснення землеустрою.
25. Повернення самовiльно зайнятих земельних дiлянок.

ГУМАНIТАРНИИ НАПРЯМОК
б. Знання законодавства у сферi освiти:

1.Якi piBHi повноi загzlпьноi середньоТ освiти особа мае право здобувати в закладi
освiти (його фiлiТ), що найбiльш доступний та наближений до if мiсця
проживання?
2. Якими документами визначаються повноваження (права i обов'язки) та
вiдповiда-гrьнiсть керiвника закладу освiти?
3. Яким е розмiр щомiсячноi доплати педагогiчному працiвнику, який пройшов
сертифiкацiю?
4. Кому н€Lпежить право брати участь у розробленнi iндивiдуальноi про|рами

розвитку дитини та/або iндивiдуа_гrьного навч€Lпьного плану?
5. Хто обирае вид, форму та суб'екта пiдвищення ква-гriфiкацii?
6. В яких випадках пiдлягае переоформленню лiцензiя закладу загальноi
середньоТ освiти?
7. Що може бути пiдставою для дострокового звiльнення керiвника закладу
загаlrьноi середньоi освiти?
8. Якою може бути максимzlльна кiлькiсть учнiв, якi здобувають початкову
ocBiTy, у класi державного, комунЕtпьного закладу освiти?
9. Якими е ocHoBHi види оцiнювання результатiв навчання 1^rHiB?
10. IЩо вiдбуваеться за результатами атестацii педагогiчного працiвника?
11. Яку автономiю держава гарантуе закJIадам освiти?
12. Хто укJIадас строковий труловий договiр (контракт) з обраним (призначеним)
керiвником закJIаду освiти?



13. Яким е розмiр педагогiчного навантаження асистента вчителя в закладi

загаJIьноi середньоi освiти?
14. Зарахунок яких коштiв здiйснюеться фiнансування здобуття повноi загальноi

середньоi освiти?
ts. rцо е пiдставою для утворення iнклюзивного класу в закладi освiти?

16. IЦо н€Lлежить до обов'язкiв батькiв здобувачiв освiти?
|7.Наяких рiвнях здобуваеться повна загальна середня ocBiTa?

18. Хто зобов'язаний забезпечити учням можливiсть продовжити навчання на

вiдповiдному piBHi освiти у разi реорганiзацii чи лiквiдацii закладу загагlьнот

середнь_оI освiти?
19. Якими документами визначаються види та форми заохочення та вiдзначення

учнiв у закладi заг€Lльноi середньоi освiти?
2О. Скiльки poKiB е чинним сертифiкат, що засвiдчуе успiшнi результатИ
громадськоi акредитацii закJIаду загаJIьноI середньоi освiти?
21. Що наJIежить до невiд'емних скJIадникiв системи освiти?
22. Як\ функцii виконуе едина державна електронна база з питанъ освiти

(едЕБо)?
2з. Якiзаклади освiти можутЬ визначати релiгiйну спрямованiсть своеТ ocBiTHboT

дiяльностi? 
.лFтI пл лплпuлг, 224. Якими е вимоги до опорного закладу освlти.

25.заякоi умови юридична особа мае статус закладу освiти?
26. Щояких документiв заклад освiти зобов'язаний забезпечити вiдкритий доступ
на своему веб-сайтi (у разi його вiдсутностi - на веб-сайтi свого засновника)?

27.Хто ЗабезпечУс органiзацiю освiтнъого процесу в закJIадi освiти?
28.У якому документi закрiпленi вимоги до компетентностей працiвникiв, що

слугують основою для формування професiйних квалiфiкаuiй?
29. Якl,особи визнаються особами з особливими освiтнiми потребами?

30. IЩо передбачае (розумне пристосування?
31. Якими € типовi ознаки булiнry (цькування)?

32. Якiформи здобуття освiти с iндивiдуальними?
33. Яка ocBiTa вважаеться спецiалiзованою?
з4. Якi категорii дiтей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у
державних i комун€uIъних закладах освiти?
35. IЦо вкJIючае академiчна свобода педагогiчного працiвника?

36. За кошти якого бюджету забезпечуються пiдвезенням до закладу

зворотному напрямку здобувачi заг€Lльноi середньоТ освiти, якi проживають у
сiльськiй мiсцевостi i потребують пiдвезення?
37. lЦо таке ((цикл освiтнього процесу>?
З8. Що визначае модельна навч€Llrьна програма?

молодl l спорту:

1.за якими органiзацiйними формами роботи здiйснюсться навчапьно-виховний

процес у пiдлiткових клубах за мiсцем проживання?
2-. Як\основнi завдання програми розвитку фiзичноi культури i спорту?



з.за якими напрямами здiйснюеться виконання Програми розвитку

фiзичноi культури i спорту ?

4. Шп""" розвiязання проблем у галузi молодiжноi полiтики ?

культури:

1.ЯкУ сферу дiяльностi реryлюе законодавство УкраТни про культуру (стаття 2

Закону Украiни кПро культурр).
2.Визначення TepMiHiB n*p"ur""Hi iндустрii> та ((креативний продукт>> (стаття 1

Закону УкраiЪи <Про культуру>).
з.термiн (охорона культурноi спадщини) та повноваження виконавчого органу

мiськоi ради вiдповiдно-до його компетенцii у сферi охорони культурноi

.rruдщ"" (cTaTTi 1, б Закону Украiни <<Про охорону кулътурноi спадщини>).

4.OcHoBHi завдання Украiнського культурного фонду (стаття 3 Закону Украiни

<Про Украiнський культурний фонр),
5.повноваження виконавчих органiв мiсцевого самоврядування в гztлузl туризму

(стаття 11 Закону Украiни кПро туризм>),

охорони здоров'я:

1.Право на охорону здоров'я.
2.ЩЬржавний захист права на охорону здоров'я,

3.Реалiзацiя дерЖавноi полiтики охорони здоров'я,

4.Система стандартiв у сферi охорони здоров'я,

5.Первинна медична допомога.
6.вторинна (спецiалiзована) медична допомога
7.третинна (високоспецiалiзована) медична допомога

7. Проектна та мiяtнародна дiяльнiсть

1.суть проекту в публiчнiй сферi та його характеристики.

2.пърiвняння функцiонального управлiння та управлiння проектами,

3.IнтЪграцi" сrрЬrегiчногО i проЬкiНого пiдходу (проекти, програми, портфелi),

4.Життсвий цикл проекту.
5.Формулювання та опис проблеми громади,

6.Заiнтересованi сторони проекту.
7.Продукт, результат та ефект про€кту.

8.Г[панування проскту в часi.
9.,Щжерела фiнансування проектlв.
10.Види управлiнських реакцiй на проектнi ризики,
1 1.Монiторинг та оцiнювання проектiв.



I2.T или проектних офiсiв.
13.Iнструменти мiжнародного
самоврядування.

спiвробiтництва органiв мiсцевого

8. Мiстобулування та apxiTeкTypa

1.Визначення TepMiHiB: детальний план територii, план зонування територii
(зонiнг) (ст. 1 Закону Украiни <Про регулювання мiстобудiвноi дiяльностЬ>).
2.Визначення TepMiHiB: мiстобудiвнi умови та обмеження забудови земельноi
дiлянки,(ст. 1 Закону УкраiЪи кПро реryлювання мiстобудiвноi дiяльностil>).
3.Визначення TepMiHiB: мiстобудiвна документацiя (ст. 1 Закону Украiни пПро
регулювання мiстобудiвноi дiяльностЬ).
4.Розроблення детального плану територii за межами населених пунктiв
(п. 2 ст. 19 Закону Украiни <Про реryлювання мiстобудiвноТ дiяльностЬ).
5..Щета_гrьний план територiТ визначае (п. 4 ст. 19 ЗаконУ Украiни <Про
регулювання мiстобудiвноТ дiяльностi>).
6. Щля присвоення адреси подаються TaKi документи (п. 5 ст.265 Закону Украiни
<Про реryлювання мiстобулiвноi дiяльностЬ).
7.Робоча документацiя для будiвництва (ст. 8 Закону Украiни <Про apxiTeKTypHy
дiяльнiсть>).
8.Будiвництво об'скта архiтектури (ст. 9
дiяльнiсть>>).

Закону УкраiЪи <Про apxiTeKTypHy

9.ВизнаЧеннЯ TepMiHiB: генералЬний плаН населенОго пункту (ст. 1 Закону
Украiни uПро реryлювання мiстобудiвноi дiяльностЬ).
10.ВизначеннЯ TepMiHiB: лiнii реryлювання забуДови, чеРвонi лiнii (ст. 1 Закону
УкраТни <Про реryлювання мiстобудiвноi дiяльностЬ>).
1 1.Визначення TepMiHiB: проектна докуменТацiя (ст. 1 Закону Украiни <Про
регулювання мiстобулiвноi дiяльностi>).
l2.Компетенцiя сiльських, селищних, мiських рад та ik виконавчих органiв у
сферi мiстобудування (ст. 12 Закону УкраiЪи <Про основи мiстобудуванно).
13.Визначення TepMiHiB: жовтi лiнii (П. 3.18 ШН Б 2.2-12:2019 <<Гhtанування
та забудова територiй)).
14.Визначення TepMiHiB: зона житловоi забудови, садибна забудова (П. з.22,
З.57 ДБН Б 2.2-|2:20119 <Г[панування та забудова територiЬ).
1 5.Визначення TepMiHiB: зона реryлювання забудови (П. 3.26 ДБН Б 2.2-|2:2Ol9
<Планування та забудова територiЬ).

9. Соцiальний захист населення

1.надання пiльг на придбання твердого та рiдкого пiчного пuLлива i скрапленого
Г€ВУ УЧаСникаМ боЙових дiЙ (ст. 12, Закон УкраiЪи <Про статус BeTepaHiB вiйни,
гарантii ix соцiа-гrьного захисту>>).



2. Виплата однор€вовоi винагороди жiнкам, яким присвоено почесне звання
УкраiЪи кМати - героiня> (Указ Президента Украiни вiд 25.|2.2о07 Jф1254 оПро
однор€вову винагороду жiнкам, яким присвоено почесне звання Украiни <мати-
героТня>).
3.надання державноi допомоги: у зв'язку з вагiтнiстю та пологами особам, якi не
застрахованi в системi заг€Lльнообов'язкового державного соцiа-гrьного
страхування (ст.8, Закон УкраТни <Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми>).
4.НаданНя держаВноi допОмогИ при нарОдженнi дитини (ст.11, Закон УкраiЪи
пПро державну допомогу сiм'ям з дiтьми>).
5.Надання держаВноi допомоги на дiтей одинокиМ матерям (ст. 18_1, Закон
Украiни оПро державну допомоry сiм'ям з дiтьми>).
6.надання щомiсячноi грошовоi допомоги особi, яка проживае рuвом з особою з
iнвалiднiстю I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, який за висновком
ЛiКаРСЬКОi KoMiciT медичного закJIаду потребуе постiйного стороннього догляду,
на догляд за нею (постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 02.08.2000 J\b 1192
ппро надання щомiсячноi грошовоi допомоги особi, яка проживае разом з
ОСОбОЮ З iНВаrriднiстю I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, яка за
висновком лiкарськоi KoMiciI медичного закладу потребуе постiйного
стороннього догляд}, на догляд за нею>).
7.Одноразова компенсацiя батькам померлого rIасника лiквiдацii наслiдкiв
aBapii на Чорнобильськiй АЕс, смерть якого пов'язана з Чорнобильською
катастрофою (постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 26.|о.2оtб J\ъ 760 <Про
затвердження Порядку виплати однор€lзовоi компенсацii за
внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи, iнших ядерних
випробувань, вiйськових навчань iз застосуванням ядерноi зброI, та щорiчноI
допомогИ на оздоРовленнЯ деякиМ категорiям |ромадян)).
8.Грошова компенсацiя особам з iнвалiднiстю замiсть
путiвки (постанова КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи вiд 07.о2.2оО7 J\ъ150 <Про
затвердження Порядку виплати деяким категорiям осiб з iнвалiднiстю грошовоi
компенсацii замiсть санаторно-курортноi путiвки та BapTocTi самостiйного
санаторно-курортного лiкування>>).
9.Призначення |рошовоi компенсацii BapTocTi проiЪду до санаторно-курортного
закладу (вiддiлення спiна-гtьного профiлю) i назад особам, якi супроводжують
осiб з iнвалiднiстю I та II групи наслiдками травм i захворюваннями хребта та
СПинНого мозку (постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 07.02.20О7 J\Ъ 150
<про затвердження Порядку виплати деяким категорiям осiб з iнваrriднiстю
ГРОШОВОТ КОмпенсацiТ замiсть санаторно-курортноi путiвки та BapTocTi
самостiйного санаторно-курортного лiкуваннл>).
10.Призначення грошовоТ компенсацii BapTocTi самостiйного санаторно-
КУРОРТНОго лiкування осiб з iнвалiднiстю (постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 07.02.2007 J\ъ 150 <Про затвердження Порядку виплати деяким категорiям
осiб з iнва_гriднiстю |рошовот компенсацii замiсть санаторно-курортноi путiвки та
BapTocTi самостiйного санаторно-курортного лiкуваннл>).
1l.Призначення грошовоi компенсацii замiсть санаторно-курортноi путiвки
громадянам, якi постражД€UIи внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофи (постанова

шкоду, заподiяну
аварiй, ядерних

санаторно-курортно1



КабiнетУ MiHicTpiB УкраТни вiд 26.|0.2016 Ns 760 <Про затвердження Порядку
виплати однорЕtзовоi компенсацii за шкоду, заподiяну внаслiдок Чорнобильськоi
катастрофи, iнших ядерних аварiй, ядерних випробувань, вiйськових навчань iз
застосуванням ядерноi зброi, та щорiчноi допомоги на оздоровлення деяким
категорiям громадян)).
12.Призначення грошовоi компенсацii особам з iнвалiднiстю на бензин, ремонт i
технiчне обслуговування автомобiлiв та на транспортне обслуговування (ст.28
закон Украiъи <про реабiлiтацiю осiб з iнваrriднiстю в ykpaiHi>).
13.Установлення статусу батькам багатодiтноi ciM'TTa дитини з багатодiтноi ciM'i
(cT.l, Закон Украiни <Про охорону дитинства>>).
14.надання державноi допомоги на дiтей, якi виховуються у багатодiтних сiм'ях
(постачова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 13.03.2OI9 Ns 250 <,Щеякi питання
надання соцiа_гtьноi пiдтримки багатодiтним сiм'ям>).

10. Органiзацiйна робота та документообiг

1. Загальнi вимоги до створення управлiнських документiв.
2. Приймання, первинне опрацювання документiв та ix попереднiй розгляд.
3. Вимоги до оформлення справ, що пiдлягають apxiBHoMy зберiганню.
4. Складання номенклатури справ.
5. Загальнi вимоги до тексту управлiнських документiв.
6. Особливостi пiдготовки та оформлення розпорядчих документiв.
7. Засвiдчення копiй та витягiв службових документiв.
(Наказ MiHicTepcTBa Юстицii Украiни вiд 18.06.2015 J\Ъ 1000/5 пПро
затвердження Правил органiзацiiдiловодствата архiвного зберiгання документiв
у державних органах, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприемствах, в
установах i органiзацiяп).
8. Якi звернення, не пiдлягають розгляд} та вирiшенню.
9. TepMiH розгляду звернень громадян.
10. Е,лектронна петицiя, порядок if подання та розглЯДУ. (Закон Украiни <Про
звернення громадян>).
1 1. Оформлення запитiв на iнформацiю.
12. Строк розгляду запитiв на iнформацiю. (закон Украiъи <про доступ до
публiчноi iнформацiЬ).
13. Порядок скJIикання та проведеннrI засiдань cecii сiльськоi, селищноТ та
MicbKoi рад.
14. Повноваження виконавчого KoMiTery сiльськоi, селищноi, мiськоiрад. (Закон
УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в Украiнi>).
15. Порядок розгляду депутатського запиту. (закон Украiъи uпро статус
депутатiв мiсцевих радD).



,.i

11. Комунальне господарство, благоустрiй та екологiя

l.ЩО означае TepMiH <<благоуСтрiй населених пунктiв> (стаття1 Закону Украiни
кПро благоустрiй населених пунктiв>>).
2.Яким законом визначаються повноваження мiських рад у сферi благоустрою i
що входить до цих повноважень (стаття 10 Закону УкраIни < Про благоустрiй
населених пунктiв>).
3.ЩО вiдносиТься дО об'ектiв у сферi благоустрою (стаття13 Закону Украiни
кПро благоустрiй населених пунктiв>).
4.обмеЖеннЯ при викОристаннi об'ектiв благоустрою (статгяlб Закону УкраiЪи
<Про благоустрiй населених пунктiв>>).
5.ЩО вiдносиТься дО елементiв у сфеРi благоуСтрою (стаття 21 Закону УкраiЪи
<Про благоустрiй населених пунктiв>).
6.як надаеться дозвiл на порушення об'екта благоустрою (стаття 2б1 Закону
УкраiЪи < Про благоустрiй населених пунктiв>).
7.обмеЖеннЯ при викОристанi об'ектiВ благоустрою (стаття 1б Закону Украiни
кПро благоустрiй населених пунктiв>).
8.Яким Законом Украiни передбачено розроблення правил благоустрою
територii населених пунктiв (статгя 10 Закону УкраiЪи кПро благоустрiй
населених пунктiв>>).

9.ЯКУ СУМУ штрафу i на пiдставi якого закону мае сплатити фiзична i юридична
особа за порушенЕя Правил благоустрою населеного пункту (статгя152 Кодексу
про адмiнiстративнi правопорушення).
10.на пiдставi якого нормативного документу приймаеться рiшення про
вид€rлення кущiв та дерев в населених пунктах. У разi чого здiйснюеться
видаленIuI дерев (порядок видалення дерев, кущiв, газонiв i квiтникiв у
населених пунктах. Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01.08.2006
J\b 1045).
11.Згiдно якого нормативного документу здiйснюються природоохороннi заходи
в громаДi. OcHoBHi роздiли (Постанова кмУ вiд |7.09.|996 J\ъ 1147 <Про
затвердженнrI перелiку видiв дiяльностi, що належать до природоохоронних
заходiв>).
l2.Ha ocHoBi якого Закону Украiъи розробленi та дiють <правила утримання
домашнiх тварин у м. Здолбунiв> (закон Украiни ппро захист тварин вiд
жорстокого поводження>>).
13.Якi три документи необхiдно оформити для надання дозволу на зрiз аварiйних
дерев (Акт обстеження зелених насаджень, що пiдлягають видаленню.
Рiшення виконавчого KoMiTeTy <Про дозвiл на вид€lлен}UI дерев). Ордер на
видалення зелених насаджень).
14.Яким Законом УкраiЪи передбачено роздiльне збирання твердих побутових
вiдходiв та необхiднiсть обов'язкове укJIадення угоди споживачами на вивiз
твердиХ побутовИх вiдхоДiв з спеЦiалiзованим пiдприемством (Закон Украiни
кПро вiдходи>).



15.Вимоги до розмiщення контейнерних майданчикiв для зборУ ТВеРДИХ

побутових вiдходiв (CaHiTapHi норми та правила утримання територii населених

мiсць, затвердженi накЕвом MiHicTepcTBa охорони здоров'я вiд 17.03.2011

Js 145).

12. Щентр надання адмiнiстративнпх послуг

1.,.Щайте визначення, що таке <<адмiнiстративна послуга) (ст.1 Закон УкраiЪи

uПро адйiнiстративнi послуги>>).

2.Якi адмiнiстративнi послуги органiв виконавчоi влади е обов'язкоВими ДJIя

надання через центри надання адмiнiстративних послуг (РозпоряДженнrI

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1б.05.2014 Ns 52З-р <,.Щеякi питаннrI наданнrI

адмiнiстративних послуг через центри надання адмiнiстративних послУг>>).

3.Що розумiеться пiд значенням <iнформацiйна картка) (ст.8 Закон УкраiЪи

<Про адмiнiстративнi послуги>>).

4.Що розумiеться пiд значенням (технологiчна картка) (ст.8 Закон УКРаiНИ

<Про адмiнiстративнi послуги>>).

5.Яка iнформацiя мiститься в iнформацiйнiй картцi (п.4 ст.8 Закону Украiни

кПро адмiнiстративнi послугп>).

6.Яка iнформацiя мiститься в технологiчнiй картцi (п.5 ст.8 Закону Украiни

<Про адмiнiстративнi послуги>>).

7.Щайте визначення - <<,.Щозвiльна система у сферi господарськоi дiяльностi>
(Закон Украiни < Про дозвiльну систему у сферi господарськоТ дiяльностi>>).

8.,Щайте визначення - <<Реестр адмiнiстративних послуг)) (ст.lб Закон Украiни

кПро адмiнiстративнi послуги>>).

9.Вимоги щодо якостi надання адмiнiстративних послуг (ст.7 Закон УкраiЪи

кПро адмiнiстративнi послуги>>).

lQ.Вiдповiда_гrьнiсть за порушення вимог законодавства у сферi наДаннrI

адмiнiстративних послуг (стаття 19 Закону Украiни "Про адмiнiстративнi

послуги").
11.Що розумiеться пiд TepMiHoM кРеестр адмiнiстративних послуг) (статгя 1б

Закону Украiни "Про адмiнiстративнi послуги").

12.OcHoBHi завдання адмiнiстратора (стаття 13 Закону Украiни ,,Про

адмiнiстративнi послуги'О).

13.,Щайте визначення державноi полiтики у сферi надання адмiнiстративних

послуг (стаття 4 Закону Украiни ,,Про адмiнiстративнi послуги").

l4.QcHoBHi вимоги до реryлювання надання адмiнiстративних послуг (стаття 5

Закону Украiни,,Про адмiнiстративнi послуги").



15.ГIrrата за надання адмiнiстративних послуг, адмiнiстративний збiр (стаття 11

Закон УкраiЪи <Про адмiнiстративнi послуги>>).

Головний спецiаrriст вiддiлу з
юридичноi роботи та питань
персоналу апарату MicbKoi ради натагriя орловА


