
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
на перевірку знання Конституції України, 

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», «Про запобігання корупції» та знання законодавства України з 

урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи 
  

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) та освіту (стаття 53) . 
10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46). 
11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49). 
12. Обов'язки громадянина України (статті 65-68). 
13. Право громадянина України на вибори (стаття 70). 
14. Державний бюджет України (стаття 96). 
15. Порядок обрання Президента України (стаття 103). 

 
 

II. Питання на перевірку знання Закону України  
«Про місцеве самоврядування в Україні» 

 
1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5). 
2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 
8, 9,13). 
3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14). 
4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування 
(стаття 15). 
5. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого 
самоврядування (статті 16, 60). 
6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю 
органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24). 
7. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26). 
8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - 
економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27). 
9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і 
цін (стаття 28). 
10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління 
комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового 
торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30). 
11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 
31). 
12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, 
фізкультури і спорту (стаття 32). 
13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33). 
14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту 



населення (стаття 34). 
15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі 
зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно 
- територіального устрою (статті 35, 36, 37). 
 

 
ІІI. Питання на перевірку знання Закону України  

«Про службу в органах місцевого самоврядування» 
 

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого 
самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування" 
(статті 1, 2, 3). 
2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4). 
3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5). 
4.  Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7). 
5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8). 
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9). 
7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10). 
8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11). 
9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та 
проходженням служби (стаття 12). 
10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 
14, 15). 
11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16). 
12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17). 
13.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20). 
14.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого 
самоврядування (стаття 23). 
15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24). 

 
 

IV. Питання на перевірку знання Закону України  
«Про запобігання корупції» 

 
1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, 
корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1). 
2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3). 
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5). 
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11). 
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12). 
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14). 
7.  Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та 
одержання подарунків (статті 22, 23). 
8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження 
спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27). 
9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28). 
10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29). 
11.  Вимоги до поведінки осіб (стаття 37). 
12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування (стаття 45). 
13. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації  
(статті 49,50). 
14. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51). 



15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування (стаття 54). 
  

V. Питання на перевірку знання  законодавства України 
з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи: 

 
Відділ земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 
 
1.Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг 
(ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 
2.Повноваження сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері 
благоустрою населених пунктів (ст.10 Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів»). 
3.Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин та їх 
виконавчих органів (стаття 12 Земельного кодексу України). 
4.Планування територій на місцевому рівні (ст. 16 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності») 
5.Особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності  
(ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») 
6.Забудова територій (ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») 
7.Технічні умови (ст. 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») 
8.Проектна документація на будівництво (ст. 31 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності»). 
9.Права особи, що здійснює технічний нагляд за будівництвом об’єкта (постанова КМУ від 
11.07.2007р. № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта 
архітектури»).    
10.Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та 
юридичним особам (стаття 128 Земельного кодексу України). 
11.Правила благоустрою території населеного пункту (ст. 34 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів»). 
12.Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів  
(ст. 42 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»). 
13.Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин 
(стаття 159 Земельного кодексу України). 
14.Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері 
житлово-комунальних послуг (ст.9 Закону України  «Про житлово-комунальні послуги»). 
15.Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (стаття 118 Земельного 
кодексу України). 
 

 Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму 
 

1.Визначення термінів «культура», «культурний простір України», «культурно-мистецька 
громадськість», «культурно-мистецька освіта», «мистецьке аматорство», «нематеріальна 
культурна спадщина», «об'єкти культурного призначення», «професійний творчий 
працівник». (стаття 1 Закону України “Про культуру”.) 
2.Основні засади державної політики у сфері культури (стаття 3 Закону України “Про 
культуру”). 
3.Види і суб'єкти діяльності у сфері культури (стаття 12 Закону України “Про культуру”). 



4.Збереження культурної спадщини, культурних цінностей та культурних благ  
(стаття 16 Закону України “Про культуру”). 
5. Види бібліотек (Стаття 6 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»). 
6.Господарська діяльність бібліотек (Стаття 29 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну 
справу»). 
7.Обов'язки бібліотек (Стаття 19 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»). 
8.Право громадян України на освіту (стаття 3 Закону України „Про освіту“). 
9.Керівник навчального закладу (стаття 20 Закону України „Про освіту“). 
10.Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в 
галузі освіти (стаття 14 Закону України „Про освіту“). 
11.Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі 
дошкільної освіти ( стаття 19 Закону України „Про дошкільну освіту“). 
12.Обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників (стаття 56 Закону України 
„Про освіту“). 
13.Визначення термінів туризм, турист, законодавство України про туризм  
(статті 1, 2 Закону України “Про туризм”). 
14.Визначення термінів культурна спадщина, охорона культурної спадщини  
(Стаття 1 Закону України «Про охорону культурної спадщини»). 
15. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері охорони культурної спадщини (Стаття 
4 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).  

  
                                               Фінансово-економічний відділ  

  
1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України (“Бюджетний кодекс України”, 
стаття 6). 
2. Мінімальна заробітна плата. Індексація заробітної плати (“Кодекс законів про працю 
України”, стаття 95). 
3.Звітність  про  виконання  місцевого  бюджету (Бюджетний кодекс України”, стаття 80). 
Бюджетні призначення та асигнування  (“Бюджетний кодекс України”, стаття 80). 
4.Особливості  формування  надходження  та  здійснення  витрат  місцевими  бюджетами  
(“Бюджетний кодекс України”, стаття 79). 
5. Виконання  місцевого  бюджету  (“Бюджетний кодекс України”, стаття 78) . 
6. Складання бюджетного запиту (“Бюджетний кодекс України”, стаття 35). 
7. Затвердження  місцевого  бюджету (“Бюджетний кодекс України”, стаття 77). 
8. Захищені видатки бюджету (“Бюджетний кодекс України”, стаття 55). 
9. Порядок  складання  проектів  місцевого  бюджету (“Бюджетний кодекс України”,  
стаття 75). 
10. Порушення бюджетного законодавства (“Бюджетний кодекс України”, стаття 116). 
11. Взяття бюджетних зобов’язань  (“Бюджетний кодекс України”, стаття 48). 
12. Оскарження рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного 
законодавства (“Бюджетний кодекс України”, стаття 124). 
13. Складові частини кошторису (п. 1 “Порядку складання, розгляду, затвердження та 
основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ”, затвердженого постановою 
КМУ від 28.12.2002 № 228). 
14. За яких умов вносяться зміни до кошторису та плану асигнувань загального фонду 
бюджету (п.47 “Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання 
кошторисів бюджетних установ”,  затвердженого постановою КМУ від 28.12.2002 № 228). 
15.Бюджетна  класифікація (“Бюджетний кодекс України”, стаття 8) 

 
_______________________________ 


	13.Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (стаття 159 Земельного кодексу України).
	14.Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг (ст.9 Закону України  «Про житлово-комунальні послуги»).

