
 

Питання  на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки      

функціональних обов’язків провідного спеціаліста відділу Центру 

надання адміністративних послуг  Липовецької міської ради 

 

1. Які документи потрібні для того, щоб зареєструвати місце проживання 

особи або її представника? 

2. Які документи потрібні для того, щоб знятти з реєстрації місця 

проживання  особи або її представника? 

3. Реєстрація  місця проживання малолітньої дитини. 

4. Реєстрація  місця проживання новонародженої дитини. 

5. Які документи потрібні для того, щоб зареєструвати місце перебування 

особи? 

6. Строк зберігання заяв про реєстрацію місця проживання/перебування та 

зняття з реєстрації місця проживання осіб та за необхідності відповідних копій 

документів. 

7. Відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання. 

8. В яких випадках орган реєстрації відмовляє  в реєстрації/знятті з 

реєстрації місця проживання. 

9. Скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/ 

перебування особи. 

10. Реєстр територіальної громади. 

11. Контроль за дотриманням органами реєстрації законодавства з питань 

реєстрації місця проживання. 

12. Порядок передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру. 

13. Термін подання скарги (ст.17 Закону України „Про звернення 

громадян”). 

14. Обов’язки органів державної влади, місцевого самоврядування, 

установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, 

підприємств, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб 

щодо розгляду заяв чи скарг (ст.19 Закону України „Про звернення громадян”).  

15. Що таке резолюція та порядок її накладання (Інструкція з діловодства). 

16. Вимоги до звернення (Закон України «Про звернення громадян», стаття 

5).  

17. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню (Закон України 

«Про звернення громадян», стаття 8). 

 18. Мова звернень і рішень та відповідей на них (Закон України «Про 

звернення громадян», стаття 6).  



 

19. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про 

звернення громадян (Закон України «Про звернення громадян», стаття 24). 

 20. Особистий прийом громадян (Закон України «Про звернення 

громадян», стаття 22).  

21. Термін розгляду звернень громадян (Закон України «Про звернення 

громадян», стаття 20).  

22. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях (Закон 

України «Про звернення громадян», стаття 10).  

23. Права громадян при розгляді заяви чи скарги (Закон України «Про 

звернення громадян», стаття 18).  

24. Документування управлінської діяльності (Типова інструкція з 

діловодства).  

25. Організація документообігу та виконання документів (Типова 

інструкція).  

26. Основні терміни, що вживаються: пропозиція, заява, скарга (Закон 

України «Про звернення громадян», стаття 3).  

27. Службові листи (Типова інструкція з діловодства).  

28. Протоколи (Типова інструкція з діловодства).  

29. Документи про службові відрядження (Типова інструкція з 

діловодства) 

 30. Документи до засідань колегіальних органів (Типова інструкція з 

діловодства) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


