
 
Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Хорольський міський голова 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

22.11.2017 р.                                                   №105-р 

 

Про затвердження переліку 

питань для перевірки знання 

законодавства при проведенні 

конкурсу на заміщення 

вакантних посад 

 

 

1.Затвердити перелік питань для складання іспиту кандидатів на заміщення 

вакантної посади спеціаліста І категорії  відділу соціально-економічного та 

стратегічного розвитку міста. 

 

2.Затвердити перелік питань для складання іспиту кандидатів на заміщення 

вакантної посади спеціаліста І категорії  інформаційно-аналітичної роботи та 

комунікацій з громадськістю. 

 

Переліки додаються. 

 

 

 

 

Міський голова              С.М. Волошин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     ЗАТВЕРДЖЕНО 

    розпорядженням   

    голови Хорольської міської ради  

    № 105-р від 22.11.2017 р.  

 

 

Перелік питань для складання іспиту кандидатів на  

заміщення вакантної посади 

 спеціаліста І категорії  відділу  соціально-економічного та стратегічного 

розвитку міста 

 

 

I. 1-е 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. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).  

 

ІІ. 2-ге питання на перевірку  знання Закону  України "Про державну 

службу" 

 1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом 

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).  

 

III. 3-те питання на перевірку  знань Закону України "Про запобігання 

корупції" 

1. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. 

2. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції. 

3. Антикорупційна політика та антикорупційні  програми. 

4. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції. 

5. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

6. Правила етичної поведінки. Вимоги до поведінки осіб. 

7. Правила етичної поведінки. Утримання від виконання незаконного рішення 

чи доручення. 

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. 

9. Обмеження щодо одержання подарунків. 

10. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження 

з ними. 

11. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. 

12. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій 

держави, місцевого самоврядування. 

13. Обмеження спільної роботи близьких осіб. 

14. Подання декларацій осіб,  уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування. 

15.Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції» 

 

IV. 4-те питання на перевірку знання Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

1. Поняття  та система місцевого самоврядування. 

2. Органи самоорганізації населення. 

3. Законодавство про місцеве самоврядування. 

4. Загальна та виключна компетенція  сільських, селищних, міських рад. 

5. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері 

соціально-економічного і культурного розвитку, планування  та обліку. 

6. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у  галузі 

бюджету, фінансів і цін. 

7. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо 

управління комунальною власністю. 

8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі 

житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного 

обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку. 

9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 



 

10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у 

галузі будівництва. 

11. Повноваження сільського, селищного, міського голови. 

12. Порядок формування рад. 

13. Сесія ради.  

14. Секретар сільської, селищної, міської ради. 

15. Депутат ради. 

 

V. 5-те питання для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, 

що передбачають спеціальні знання 

 

1.Поняття державного бюджету України. Його доходи та видатки. 

2.Основні положення Закону України «Про енергозбереження». 

3.Основні положення Закону  України «Про транспорт». 

4.Поняття про фінансову систему. Основні сфери, ланки та підланки фінансової 

системи.  

5.Поняття про підприємництво, суб’єкти підприємництва. Яким чином 

здійснюється державна підтримка  та регулювання підприємництва? 

6.Поняття підприємництва, види підприємств, їх особливості. 

7.Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. 

8.Соціальна політика держави, основні напрямки. Запропонуйте свої шляхи її 

вдосконалення. 

9.Кредитна система України. Поняття та види кредиту, напрями удосконалення 

кредитної системи. 

10.Що представляє собою система оподаткування в Україні? 

11.Поняття державного протекціонізму. Державна політика з питань захисту 

внутрішнього ринку. 

12.Принципи державної політики реформування житлово-комунального 

господарства. 

13.Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі 

зовнішньоекономічної діяльності. 

14.Власні повноваження органів місцевого самоврядування у сфері соціально-

економічного і культурного розвитку, планування та обліку. 

15.Делеговані повноваження  в галузі  бюджету, фінансів і цін. 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                               Н.М.Іванютенко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     ЗАТВЕРДЖЕНО 

    розпорядженням   

    голови Хорольської міської ради  

    № 105-р від 22.11.2017 р.  

 

 

Перелік питань для складання іспиту кандидатів на  

заміщення вакантної посади 

 спеціаліста І категорії  інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з 

громадськістю 

 

 

I. 1-е 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. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).  

 

ІІ. 2-ге питання на перевірку  знання Закону  України "Про державну 

службу" 

 1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом 

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).  

 

III. 3-те питання на перевірку  знань Закону України "Про запобігання 

корупції" 

1. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. 

2. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції. 

3. Антикорупційна політика та антикорупційні  програми. 

4. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції. 

5. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

6. Правила етичної поведінки. Вимоги до поведінки осіб. 

7. Правила етичної поведінки. Утримання від виконання незаконного рішення 

чи доручення. 

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. 

9. Обмеження щодо одержання подарунків. 

10. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження 

з ними. 

11. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. 

12. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій 

держави, місцевого самоврядування. 

13. Обмеження спільної роботи близьких осіб. 

14. Подання декларацій осіб,  уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування. 

15.Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції» 

 

IV. 4-те питання на перевірку знання Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

1.Поняття  та система місцевого самоврядування. 

2.Органи самоорганізації населення. 

3.Законодавство про місцеве самоврядування. 

4.Загальна та виключна компетенція  сільських, селищних, міських рад. 

5.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері 

соціально-економічного і культурного розвитку, планування  та обліку. 

6.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у  галузі 

бюджету, фінансів і цін. 

7.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо 

управління комунальною власністю. 

8.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі 

житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного 

обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку. 

9.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 



 

10.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі 

будівництва. 

11.Повноваження сільського, селищного, міського голови. 

12.Порядок формування рад. 

13.Сесія ради.  

14.Секретар сільської, селищної, міської ради. 

15.Депутат ради. 

 

V. 5-те питання для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, 

що передбачають спеціальні знання 

 

1.Перерахуйте закони, якими регламентують інформаційні процеси в Україні. 

2.Поділіть текст. Запишіть речення, використовуючи правила пунктуації. 

прямо над нашою хатою пролітають лебеді вони летять нижче 

розпатланих хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів 

дід говорить що так співають лебедині крила я придивляюся до їхнього 

маяння прислухаюся до їхнього співу і мені теж хочеться полетіти за 

лебедями і радість і смуток огортають мене (За М.Стельмахом). 

3.Яким чином суб’єкти владних повноважень забезпечують право на 

інформацію (згідно з ЗУ «Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні у засобах 

масової інформації»)? 

4.У яких випадках, згідно з законодавством, може бути обмежене право на 

інформацію? 

5.Розподіліть інформацію за чотирма групами: таємна, 

конфіденційна,службова, така, доступ до якої обмежений бути не може. 

1)інформація про місце проживання особи; 

2)інформація про місце розташування військового об’єкту; 

3)інформація про катастрофу на АЕС; 

4)інформація, викладена у доповідній записці на члена колективу. 

6.Розкажіть про специфіку викладу у різних видах медіа: у газеті, на радіо, на 

веб-сторінці та на телебаченні. 

7.Яка інформація про фізичну особу вважається конфіденційною? У яких 

випадках може бути зібрана та поширена така інформація? 

8.Напишіть замітку на 5 речень, описавши подію. У день звільнення України від 

фашистських загарбників відбулося покладання квітів до братської могили 

загиблих воїнів. Учасники:мер міста, голова РДА, районної ради та ветерани. 

9.У Законі України «Про реформування державних і комунальних друкованих 

засобів масової інформації» одним із способів реформування друкованого 

масового засобу інформації зазначено перетворення його в офіційне друковане 

видання. Поясніть, у чому специфіка діяльності офіційного друкованого 

видання та хто може бути його засновником. 

10.Поясніть, що означають приведені фразеологізми: 

 

Бавитися з вогнем  Бити по кишені   На лобі написано 

Байдики бити    Втерти носа   Пяте колесо у возі 

 

 



 

 

11.Згідно з ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», 

забороняється використовувати друковані ЗМІ для … (перелічіть, для чого ). 

12.У яких випадках дозволяється випуск друкованої продукції без державної 

реєстрації? 

13.Перерахуйте, які види відповідальності тягне за собою порушення 

законодавства у сфері інформації. Опишіть, у якому випадку автор звільняється 

від відповідальності (згідно з ст. 30 ЗУ «Про інформацію»). 

14.Пропишіть алгоритм ваших дій, за якими ви сформуєте повідомлення. 

Сталася аварія на газопроводі, про яку ви як спеціаліст зв’язків з 

громадськістю, маєте повідомити мешканцям міста.  

15.Хто має право заснувати інформаційне агентство? Які види інформаційної 

продукції має право розповсюджувати інформаційне агентство? 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                               Н.М.Іванютенко 

 

 


