
Перелік питань 
І. Перелік питань 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. Система адміністративно-територіального устрою України (ст.133) 

II. Питання на перевірку знання Закону України „Про службу в 
органах 
місцевого самоврядування” 
1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування ( стаття 1). 

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування ( стаття 

4). 

3. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3) 

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування ( 

стаття 6). 

5. Правове регулювання статусупосадових осіб місцевого самоврядування 

(ст.7) 

6. Основні обовязки посадових осіб місцевого самоврядування ( стаття 8). 

7. Обмеження, повязані з прийняттям на службу в органи місцевого 

самоврядування та проходженням служби ( стаття 12). 

8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування ( стаття 10). 

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування ( стаття 11). 

10. Фінансовий контроль (ст.13) 

11. Класифікація посад та ранги в органах місцевого самоврядування ( 

стаття 14, 15). 

12. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування ( стаття 

16). 

13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого 

самоврядування (стаття 18). 

14.Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування ( стаття 

24). 

15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування 

(стаття 20). 



III. 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 поширюються дія Закону України «Про запобігання 

корупції» ( стаття 3 ). 

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції 

(статті 4, 5). 

4. Організація діяльності Національного агенства з питань запобігаггя 

корупції (ст.8) 

5. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції 

(стаття 11). 

6. Антикорупційна політика (стаття 18). 

7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища та одержання подарунків ( статті 22 , 23). 

8. Обмеження після припинення діяльності, повязаної з виконанням 

функцій держави, місцевого самоврядування (ст.26) 

9. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 

погодження з ними (ст.24) 

10. Обмеження спільної роботи близьких осіб ( статті 27). 

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту 

інтересів (стаття 29). 

12. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37). 

13. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (ст.44). 

14. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51). 

15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення (стаття 65). 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ (IV - V) 
на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки 
функціональних повноважень вакантної посади: 
ІV. Питання на перевірку знання законодавства по 
функціональних 
повноваженнях з урахуванням специфіки функціональних 
повноважень на 
заміщення вакантної посади начальника відділу соціального 
захисту та 
охорони здоров 'я 
1. Про основні аспекти Закону України „Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям”. 

2. Види державної соціальної допомоги відповідно до Закону України 

„Про державну допомогу сім’ям з дітьми”. 

3. Що таке мінімальна заробітна плата? Її розмір. 

5. Поняття малозабезпеченості сім’ї та межі малозабезпеченості. 

6. На які пільги відповідно до чинного законодавства мають право 

інваліди різних категорій, крім інвалідів війни. 



7.Основні принципи обчислення середньомісячного доходу на кожного 

члена сім’ї. 

8. Як вірно оформити акт обстеження матеріально-побутових умов 

проживання громадян. 

9. На яких осіб поширюється чинність Закону України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та якими пільгами вони 

користуються? 

10. Хто має право на пенсійне забезпечення? 

11. Які є види пенсій, та вказати їх мінімальний розмір. 

12. Які особи належать до учасників бойових дій та якими пільгами вони 

користуються? 

13. Які особи належать до інвалідів війни та якими пільгами вони 

користуються? 

14. Які особи належать до учасників війни та якими пільгами вони 

користуються? 

15. Хто такі ветерани праці та якими пільгами вони користуються? 

V. Питання на перевірку знання законодавства но функціональних 
повноваженнях з урахуванням специфіки функціональних 
повноважень на 
заміщення вакантної посади начальника відділу соціального 
захисту та 
охорони здоров ’я 
1. Суть реформи галузі охорони здоров’я. 

2. Завдання відділу охорони здоров’я. 

3. Що таке субсидія? У яких випадках відмовляють у призначенні 

субсидії? 

4. Джерела фінансування комунальних закладів охорони здоров’я. 

5. Програма медичних гарантій. 

6. Функціонування закладів вторинної медичної допомоги в умовах 

провадження медичної реформи. 

7. Стратегія розвитку комунальних закладів охорони здоров’я. 

8. Основні вимоги щодо переходу закладів охорони здоров’я на 

обов’язкове медичне страхування. 

9. Електронна система охорони здоров’я. 

10. Система стандартів у сфері охорони здоров’я. 

11. Шляхи наповнення бюджету медичних закладів. 

12. Відповідальність начальника відділу охорони здоров’я. 

13. Яким документом регламентується робота закладу охорони здоров’я, 

відділу охорони здоров’я? 

14. Права і обов’язки іноземних громадян та осіб без громадянства в галузі 

охорони здоров’я. 

15. Законодавство України про охорону здоров’я. 

IV. Питання на перевірку знання законодавства по 
функціональних 
повноваженнях з урахуванням специфіки функціональних 
повноважень на 
заміщення вакантної посади начальника фінансового управління 



1. Повноваження органів державного фінансового контролю з контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства, відповідно до Бюджетного кодексу. 

2. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства. 

3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

4. Загальні вимоги до фінансової звітності. 

5. Що таке державний фінансовий аудит, інспектування, перевірка 

закупівель. 

6. Контроль за порушення бюджетного законодавства згідно з законами 

України. 

7. Поняття бюджетного правопорушення. 

8. Визначення понять «бюджетна класифікація», «бюджетна програма». 

9. Розміри граничних сум витрат на придбання державними органами 

автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів. 

10. Що таке бюджет. Складові частини бюлжету.Складові частини 

бюджетної класифікації. 

11. Що включається до поняття „Бюджетний процес»? Як формується 

бюджет? У які терміни повинен затверджуватися міський бюджет? 

12. Що таке доходи бюджету.Основні бюджетоутворюючі джерела 

надходжень. 

13. Що таке видатки бюджету. Які видатки проводяться по загальному 

фонду міського бюджету. 

14. Як розуміти поняття „Дефіцит бюджету», «Профіцит бюджету». 

15. Які функції виконує місцевий фінансовий орган. 

V. Питання на перевірку знання законодавства по функціональних 
повноваженнях з урахуванням специфіки функціональних 
повноважень на 
заміщення вакантної посади начальника фінансового управління 
1. Основні риси та елементи програмно-цільового методу. 

2. Бюджетна класифікація. 

3. Базові компоненти програмно-цільового методу. 

4. Виконання місцевих бюджетів 

5. Види міжбюджетних трансфертів. 

6. Елементи бюджетних програм. 

7. Основні риси та елементи програмно-цільового методу. 

8. Визначення завдань бюджетних програм. 

9. Класифікація доходів бюджету. 

10. Основні принципи застосування бюджетної класифікації. 

11. Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування. 

12. Дати характеристику складових частин коду програмної класифікації. 

13. На якій із стадій бюджетного процесу складається паспорт бюджетної 

програми? 

14. Видатки місцевих бюджетів. 

15. Облік і звітність про виконання місцевих бюджетів 

IV. Питання на перевірку знання законодавства по функціональних 
повноваженнях з урахуванням специфіки функціональних 
повноважень на 



заміщення вакантної посади начальника управління освіти, 
культури, 
молоді та спорту 
1. Основні завдання управління освіти, культури, молоді та спорту міської ради. 

2. Система загальної середньої освіти? 

3. Рівні, строки та форми здобуття повної загальної середньої освіти? 

4. Право на здобуття повної загальної середньої освіти? 

5. Організація освітнього процесу? 

6. Система управління закладом освіти? 

7. Атестація педагогічних працівників, види та її періодичність? 

8. Оцінювання результатів навчання учнів та їх атестація? 

9. Що має містити типова освітня програма закладу загальної освіти? 

10. Класифікація спортивних змагань. 

11. Охарактеризуйте Олімпійський рух в Україні. 

12. Бачення перспектив розвитку фізичної культури і спорту в місті 

(пропозиції-). 

13. Права та обов’язки спортсменів, які мають спортивні звання чи 

розряди. 

14. Основні засади державної політики у сфері культури (ст.3 ЗУ «Про 

культуру»). 

15. Права громадян у сфері культури (ст.6 ЗУ «Про культуру»). 

ІV. Питання на перевірку знання законодавства по функціональних 
повноваженнях з урахуванням специфіки функціональних 
повноважень на 
заміщення вакантної посади на начальника управління освіти, 
культури, 
молоді та спорту 
1. Як здійснюється керівництво роботою навчальних закладів, що 

належать до сфери місцевого самоврядування. 

2. Порядок призначення начальника управління освіти, культури, молоді та 

спорту на посаду та звільнення 

3. Підпорядкування начальника управління освіти, культури, молоді та спорту. 

4. Здійснення керівництва діяльністю управління освіти, культури, молоді та 

спорту. 

5. Яка персональна відповідальність за виконання покладених на управління 

завдань; 

6. Ступінь відповідальності керівників підрозділів управління освіти, культури, 

молоді та спорту; 

7. Як здійснюється керівництво управління освіти, культури, молоді та спорту 

8. Видання в межах своєї компетентності наказів, та організація їх 

контролювання і їх виконання. 

9. Розпорядження коштами в межах затвердженого кошторису витрат; 

10. Визначення терміну „нематеріальна культурна спадщина“ (стаття 1 

пункт 16 Закону України „Про культуру“). 

11. Класифікація об’єктів культурної спадщини (стаття 2 Закону України 

„Про охорону культурної спадщини“). 

12. Повноваження виконавчого органу сільської, селищної, міської ради 



відповідно до їх компетенції у сфері охорони культурної спадщини (стаття 6 

пункт 2 Закону України „Про охорону культурної спадщини“). 

13. Обʼєкти культурного призначення, які не підлягають 

приватизації (пункт 3 статті 20 Закону України „Про культуру“). 

14. Види і суб'єкти діяльності у сфері культури (ст.12 ЗУ «Про культуру»). 

15. Законодавство України про культуру (ст.2 ЗУ «Про культуру») 

IV. Питання на перевірку знання законодавства України з 
урахуванням специфіки функціональних повноважень на 
заміщення 
вакантної посади начальника служби у справах дітей 
1. Органи і служби у справах дітей та спеціальні установи, які здійснюють 

соціальний захист і профілактику правопорушень серед дітей (ст. 1 ЗУ «Про 

органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»). 

2. Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей та 

спеціальних установ для дітей (ст. 2 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей»), 

3. Профілактика правопорушень серед дітей (ст. З ЗУ «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»). 

4. Органи правового захисту  у справах дітей (ст. 5 ЗУ «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей»). 

5. Приймальники-розподільники для дітей (ст. 7 ЗУ«Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей»). 

6. Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації 

(ст. 8 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей»). 

7. Центри медико-соціальної реабілітації дітей (ст. 9 ЗУ «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»). 

8. Спеціальні виховні установи Державного департаменту України з 

питань виконання покарань (ст. 10 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей»), 

9. Притулки для дітей.(ст. 11 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей»). 

10. Джерела і порядок фінансування органів і служб у справах дітей та 

спеціальних установ для дітей (ст. 12 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей 

та спеціальні установи для дітей»). 

11. Матеріально-побутове і медичне забезпечення дітей у спеціальних 

установах для дітей (ст. 13 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей»). 

12. Охорона прав дітей під час здійснення профілактики правопорушень 

(ст. 15 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей»). 

13. Контроль за діяльністю органів і служб у справах дітей та спеціальних 

установ для дітей (ст. 16 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей»). 

14. Функції служби у справах дітей (ПКМУ «Про затвердження типових 

положень про службу у справах дітей»). 

15. Дати визначення понять «дитина-сирота», «діти, позбавлені 



батьківського піклування»(ст. 1 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування»). 

V. Питання на перевірку знання законодавства України з 
урахуванням специфіки функціональних повноважень на 
заміщення 
вакантної посади начальника служби у справах дітей 
1. Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування (ст. 6 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування»). 

2. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також осіб з їх числа (ст. 8 ЗУ «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування»). 

3. Органи опіки та піклування (ст. 11 ЗУ «Про забезпечення організаційно- 

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування»), 

4. Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також осіб із їх числа (ст. 26 ЗУ «Про забезпечення організаційно- 

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування»). 

5. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та осіб з їх числа житлом (ст. 33 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування») 

6. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів 

(ст. 19 Сімейного Кодексу України). 

7. Підстави позбавлення батьківських прав (ст. 164 СКУ). 

8. Правові наслідки позбавлення батьківських прав (ст. 166 СКУ). 

9. Особи, які не можуть бути усиновлювачами (ст. 212 СКУ). 

10. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування (ст. 243 СКУ). 

11. Дитячий будинок сімейного типу (ст. 256-5 СКУ). 

12. Прокурорський нагляд за додержанням цього Закону (ст. 17 Закону 

України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей»). 

13. Управління майном дитини (ст. 177 Сімейний Кодекс України). 

14. Прийомна сім'я (ст. 256-1 Сімейний Кодекс України). 

15. Основні завдання служби у справах дітей 

IV. Перелік питань з урахуванням специфіки функціональних 

повноважень на заміщення вакантних посади начальника відділу 

містобудування, архітектури та житлово- комунального 

господарства 

1. Порядок укладання угод на виконання робіт з комплексного 

благоустрою міста. 

2. Основні положення міської програми благоустрою. 

3. Повноваження міських рад у сфері благоустрою населених пунктів. 



4. Які є обмеження при використанні об’єктів благоустрою? 

5. Об’єкти та елементи благоустрою. Навести приклади в розрізі 

утримання прибудинкової території. 

6. Відповідальність осіб за порушення статті 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

7. Обов’язки органів місцевого самоврядування щодо розгляду заяв чи 

скарг громадян з питань комунального господарства. 

8. Порядок видалення дерев, кущів, газонів та квітників у населених 

пунктах. 

9. Що є підставою для видалення зелених насаджень, які ростуть на 

прибудинковій території? 

10. Як регулюються відносини у сфері комунальних послуг? 

11. Вулична та дорожня мережа, і її призначення.. 

12. Які роботи виконуються при проведенні благоустрою населених 

пунктів? 

13. Які вимоги до належного утримання кладовищ? 

14. Спеціалізована дорожня техніка? 

15. Як проводиться санітарна очистка міста? 

V. Перелік чи тань з урахуванням специфіки функціональних 

повноважень па заміщення вакантних посад: начальника і 

головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 

житлово- комунального господарства 

1. Порядок складання та затвердження актів виконаних робіт ? 

2. Що охоплює розуміння озеленення міста? 

3. Якими силами здійснюється благоустрій та утримання прибудинкових 

територій? 

4. Що ви розумієте під малими архітектурними формами і де їх 

розмішують? 

5. Вимоги до місць масового відпочинку. 

6. Протиожеледний матеріал, його компоненти та призначення.. 

7. Несанкціоновані звалища та їх визначення. 

8. Організація та планування забудови територій. 

9. Права співвласників багатоквартирного будинку. 

10. Містобудівний моніторинг. 

11. Знесення самочинно забудованих об’єктів. 

12. Утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів. 

13. Освітлення об’єктів благоустроюю 

14. Фінансовий контроль у сфері благоустрою населених пунктів. 

15. Права підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою 

населених пунктів. 


