
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 меншинУкраїни (стаття 10). 

6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 

14). 

7. Найважливіші функції держави (стаття 17). 

8. Державні символиУкраїни (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 органахмісцевого самоврядування” 

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування ( 

стаття 1). 

2. Основні принципи служби в органах місцевого 

самоврядування ( стаття4). 

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 

місцевогосамоврядування та проходженнямслужби ( 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 ( стаття16). 

13. Граничний вік перебування на службі в органах 

місцевогосамоврядування (стаття 18). 

14.Відповідальність посадової особи місцевого 

самоврядування ( стаття24). 

15. Підстави припинення служби в органах місцевого 

самоврядування(стаття 20). 
 

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про 

запобіганняКорупції» 
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 

запобіганнякорупції» ( стаття 3 ). 

3. Статус та склад Національного агентства з питань 

запобігання корупції(статті 4, 5). 

4. Організація діяльності Національного агенства з питань 

запобігаггякорупції (ст.8) 

5. Повноваження Національного агентства з питань 

запобігання корупції(стаття 11). 

6. Антикорупційна політика (стаття 18). 

7. Обмеження щодо використання службових повноважень 

чи свогостановища та одержання подарунків ( статті 22 , 23). 

8. Обмеження після припинення діяльності, повязаної з 

виконаннямфункцій держави, місцевого самоврядування (ст.26) 



9. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або 

подарунка тапогодження з ними (ст.24) 

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

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання 

конфліктуінтересів (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 

корупцієюправопорушення (стаття 65). 


