
 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

30 листопада 2017 року                                                                              № 61-К 

 

Про оголошення конкурсу на 

заміщення вакантних посад 

посадових осіб Гребінківської 

міської ради 

 

 

Відповідно до статті 10 Закону України  “Про службу в органах 

місцевого самоврядування”, статті 15 Закону України “Про державну 

службу”, постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року 

№169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державних службовців”: 

   

  1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад у структурні 

підрозділи виконавчих органів Гребінківської міської ради ( текст 

оголошення додається, додаток 1): 

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності: 

- головного спеціаліста ( з питань державних закупівель). 

 1.2. Відділ інфраструктури, муніципальних ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту: 

- начальника відділу. 

1.3. Загальний відділ, персоналу: 

- головного спеціаліста з організаційної роботи ради. 

1.4. Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи, 

інформаційного забезпечення: 

- головного спеціаліста.    

2. Затвердити умови проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад посадових осіб виконавчого комітету Гребінківської міської ради 

(додаток 2). 

3. Затвердити перелік питань для проведення конкурсного іспиту на 

заміщення вакантних  посад посадових осіб виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради (додаток 3). 



4. Забезпечити опублікування оголошення про проведення конкурсу 

в засобах масової інформації. 

5. Забезпечити прийом документів від претендентів на заміщення 

вакантних посад посадових осіб  виконавчого комітету Гребінківської міської 

ради. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів                 

Зінченка В.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                       В.І.Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Додаток 1 

                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                          розпорядженням Гребінківського 

                                        міського голови від 30.11.2017р. 

№ 61 -К 

 

ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ 

Оголошення про конкурс 

на заміщення вакантних посад у структурні підрозділи виконавчих органів  

Гребінківської міської ради  

Відділ бухгалтерського обліку та звітності: 

на посаду : 

– головного спеціаліста ( з питань державних закупівель) 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: 

-громадянство України; 

–  повна вища освіта  відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; 

– стаж роботи  за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або 

державній службі на посаді провідного спеціаліста  не менше 1 року  чи стаж 

роботи  за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; 

– вільне володіння державною мовою, 

– володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача.    

 

Відділ інфраструктури, муніципальних ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту 

на посаду: 

 начальника відділу 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: 

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: 

-громадянство України; 

–  повна вища освіта  відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; 

– стаж роботи  за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або 

державній службі на керівних посадах  не менше 3 років  чи стаж роботи  за 

фахом в інших сферах управління не менше 5 років; 

 

– вільне володіння державною мовою, 

–  володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача.    

 



Загальний відділ , персоналу 

на посаду: 

головного спеціаліста з організаційної роботи ради 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: 

-громадянство України; 

–  повна вища освіта  відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; 

– стаж роботи  за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або 

державній службі на посаді провідного спеціаліста  не менше 1 року  чи стаж 

роботи  за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; 

– вільне володіння державною мовою, 

–  володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача . 
 

Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи, 

інформаційного забезпечення 

на посаду: 

головного спеціаліста 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: 

- громадянство України; 

–  повна вища освіта   відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; 

– стаж роботи  за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або 

державній службі на посаді провідного спеціаліста  не менше 1 року  чи стаж 

роботи  за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; 

– вільне володіння державною мовою, 

– володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. 

Перелік необхідних документів на участь у конкурсі: 

1. Заява про участь у конкурсі; 

2. Заповнена особова карта (форма П-2ДС); 

3. Фотокартки розміром 4 х 6 см – 2 шт.; 

4. Копія паспорта та ідентифікаційного номеру; 

5. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння 

вченого звання, присудження наукового ступеня; 

6. Копія військового квитка (для військовослужбовців або 

військовозобов’язаних); 

7. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за минулий рік в електронному вигляді. 

Документи від бажаючих взяти участь в конкурсі приймаються протягом 30 

календарних днів,  з дня публікації повідомлення в районній газеті 

«Гребінчин край» та на сайті Гребінківської міської ради , за адресою: м. 

Гребінка, вул. Ярослава Мудрого, 35,  телефон для довідок (05953) 91-2-06. 



 

Секретар виконкому                                                         В Лисогор 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Додаток 2  

                                                         до розпорядження міського голови   

                                                                 № 61- К  від 30.11. 2017 року 

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

у структурні підрозділи виконавчого комітету Гребінківської міської 

ради 

 

Умови  проведення  конкурсу  на заміщення вакантних посад 

посадових осіб у виконавчих органах міської ради розроблені відповідно до 

вимог п. 6 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 15.02.2001 № 169 і поширюються на виконавчі органи міської 

ради, прийняття на службу до яких і звільнення здійснює міський голова. 

       1. Прийняття на службу до органу місцевого самоврядування 

здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, 

передбаченою законодавством України. 

      2. Для проведення відбору кандидатів на  заміщення  вакантних  

посад за розпорядженням міського голови утворюється   конкурсна  комісія.   

 3. Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою   

за наявності вакантної посади посадової особи у виконавчому органі.  

 4. Особи, які подали необхідні документи до міської ради для участі у 

конкурсі,  є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи (далі 

кандидати).  

      5. Конкурс проводиться поетапно:  

            1) публікація  оголошення  про проведення конкурсу в пресі або 

поширення  його  через  інші  засоби  масової інформації не пізніше ніж за 

місяць до початку конкурсу та доведення його до відома працівників 

виконавчого органу, в якому оголошується конкурс;  

            2) прийом  документів  від  осіб,  які бажають взяти участь у  

конкурсі,  та їх попередній розгляд на відповідність  встановленим 

кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;  

            3) проведення іспиту та відбір кандидатів.  

            6. В  оголошенні  про  проведення конкурсу повинні міститися такі 

відомості:  

           1) найменування    органу місцевого самоврядування   із   зазначенням   

його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;  

           2) назви   вакантних   посад  із  зазначенням,  що  додаткова  

інформація щодо основних  функціональних  обов'язків,  розміру  та умов 

оплати праці надається відділом кадрової роботи міської ради;  

          3) основні вимоги до кандидатів,  визначені виконавчим органом 

міської ради згідно  з  типовими  професійно-кваліфікаційними  

характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених 

наказом Головдержслужби від 29.12.2009 № 406;  

           4) термін  прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня 

оголошення про проведення конкурсу).  



          В оголошенні  може  міститися  додаткова  інформація,  що  не 

суперечить законодавству про службу в органі місцевого самоврядування.  

           7.Особи,  які бажають взяти участь у конкурсі,  подають  до конкурсної 

комісії такі документи:  

           - заяву про  участь  у  конкурсі,  в  якій   зазначається   про 

ознайомлення  заявника із встановленими законодавством обмеженнями 

щодо прийняття на службу та проходження служби в органі місцевого 

самоврядування; 

          - заповнену особову  картку  (форма П-2 ДС)  з   відповідними 

додатками; 

          - дві фотокартки розміром 4 х 6 см; 

          - копії   документів   про   освіту,  підвищення  кваліфікації, присвоєння  

вченого звання, присудження наукового ступеня;  

          - декларацію   про   майно,   доходи,  витрати  і  зобов'язання 

фінансового  характеру  за  минулий  рік  за  формою передбаченою  Законом  

України  "Про засади запобігання і протидії корупції";   

          - копію  документа,  який  посвідчує особу;  

          - копію військового   квитка   (для   військовослужбовців   або 

військовозобов'язаних);   

          - довідку про  допуск  до  державної  таємниці  (у  разі   його наявності).   

          8. Особи, які  працюють  у виконавчих органах міської ради,   де   

оголошено конкурс,  і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів 

до  

заяви не додають. 

          9. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти,   

досвіду   роботи,   професійного   рівня   і   репутації (характеристики, 

рекомендації, наукові публікації тощо). 

         10. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не 

передбачено законодавством.  

         11. Відділ кадрової роботи міської ради  перевіряє  подані документи на 

відповідність їх встановленим вимогам щодо  прийняття на службу,  і надає 

кандидатам перелік питань, які включено до екзаменаційних білетів.  

          12. Особи,  документи  яких  не відповідають встановленим вимогам, за  

рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються,  про  що  

їм  повідомляється  кадровою   службою   з відповідним обґрунтуванням.  

           13. Якщо кандидат   наполягає  на  участі  у  конкурсі  за  даних 

обставин,  він  допускається  до  конкурсу,  а  остаточне  рішення приймає 

конкурсна комісія.  

          14. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у 

кадровій службі.  

          15. Кандидат має право пройти стажування на вакантну посаду строком 

до 30 календарних днів.  

         16. Порядок проведення іспиту, як одного з етапів конкурсу, та  перелік 

питань  на  перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки 



функціональних  повноважень  міської ради та виконавчого органу 

затверджується             міським головою. 

          17. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, 

результатів іспиту та співбесіди з  кандидатами,  які успішно склали іспит, на 

своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад. 

         18. Засідання  конкурсної  комісії  оформляється  протоколом, який 

підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії  і подається   

міському голові  не  пізніше  ніж  через  два  дні  після голосування.  Кожний 

член комісії може додати  до  протоколу  свою окрему думку.  

          19. Конкурсна  комісія  повідомляє  кандидатів про результати 

конкурсу протягом трьох днів після його завершення.  

          20. Рішення про призначення на посаду або зарахування  до  кадрового  

резерву  приймає  міський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії 

протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.  

          21. Інші питання щодо умов проведення конкурсу та відбору 

кандидатів розглядається відповідно до Порядку проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2001 № 169. 

 

 

Секретар виконкому                                                            В Лисогор 
                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 



                                                                               Додаток 3 

                                                                   до розпорядження міського голови 

                                                                   від 30.11.2017 року № 61-К     

 

 

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ 

на перевірку знань претендентів на зайняття вакантної посади 

начальника відділу інфраструктури, муніципальних ініціатив, 

інвестицій та енергоменеджменту виконавчого комітету Гребінківської 

міської ради 

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України. 

 

  1.  Основні розділи Конституції України. 

 2.  Основні риси Української Держави за Конституцією України (статті 

1, 2). 

 3.  Форми 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 на вибори (стаття 70). 

        15.  Повноваження Верховної Ради України (стаття 85). 

         

 

2. Питання на перевірку знання Закону України  

“Про службу в органах місцевого самоврядування”. 

 

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової 

особи та посади (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. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах 

місцевого  самоврядування (стаття 6).   

 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(стаття10) 

          8.Присяга посадової особи місцевого самоврядування (стаття 11). 

          9. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого  

               самоврядування (стаття 12). 

        10.  Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування  

               (стаття 13) 

        11.  Ранги посадових осіб місцевого самоврядування, порядок їх 

присвоєння  (стаття 15). 

        12.  Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування 

(стаття 16) 

        13.Граничний вік перебування на службі в органах місцевого 

самоврядування  (стаття 18). 

        14.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування  

               (стаття 20).  

        15.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах  

               місцевого самоврядування (стаття 23). 

 

 

3. 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. Обмеження щодо використання службових повноважень, чи свого 

становища та одержання подарунків  (стаття 22, 23). 

4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 25,27). 

5. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів( стаття 28). 

6. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів 

(стаття 29). 

7.  Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи 

підприємств чи корпоративних прав (стаття 36). 

8.  Вимоги до поведінки осіб( стаття 37). 

9.  Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або  місцевого самоврядування ( стаття 45). 

10.  Встановлення своєчасності подання декларацій та повна перевірка 

декларацій (статті 49,50). 

11.  Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної 

влади та органами місцевого  самоврядування (стаття 54).  

12.   Антикорупційна експертиза ( стаття 55). 

13. Спеціальна перевірка (стаття 56). 



14.   Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи ( 

стаття 61). 

15.  Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення (стаття 65). 

 

 

 

4. Питання на перевірку знання Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”. 

 

 1.  Поняття  та система місцевого самоврядування (стаття 2). 

 2.  Форми 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, 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, зв'язку. 

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

сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

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.Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки 

роботи на посаді начальника відділу інфраструктури, муніципальних 

ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради 

 

1. Назвіть основні ознаки проектів розвитку, їх відмінність від проектів  

споживання. 

2.На які цілі можуть спрямовуватись кошти резервного фонду міського  

бюджету? 

3. Якими законодавчими актами керується міська рада в інвестиційній  

діяльності? Визначення терміну «інвестиції». 

4. Назвіть шляхи залучення коштів на розвиток інженерно-транспортної  

та соціальної інфраструктури міста, розміри внесків та порядок їх  

обрахування.  

5. На який термін розробляються середньострокові прогнози розвитку  

галузей економіки? 

6.Чи є органи місцевого самоврядування суб’єктами господарської   

діяльності? 

7. Які основні напрями державної підтримки малого підприємництва  

визначені законодавством України? 

8.Завдання законодавства про енергозбереження. 

9.Управління у сфері енергозбереження. 

10 .Якими законодавчими та нормативними документами в своїй діяльності  

керуються працівники відділу енергетики?  

11.Які Ви  знаєте типи котлів, та в яких температурних параметрах вони  

працюють? 

12.По яким мережам здійснюється теплопостачання? 

13.Яке буває регулювання теплоносія в системах теплозабезпечення? 

14. Для чого в містах впроваджується енергоменеджмент і що таке  

енергоаудит? 

15. Для чого введено категорії надійності систем електропостачання, до якої  

категорії надійності відносяться лікарні і котельні, що це означає? 

 

Секретар виконкому                                                          В. Лисогор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Затверджено 

                                                                        розпорядженням міського голови 

                                                                        від 30.11.2017 року № 61-К     

 

 

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ 

на перевірку знань претендентів на зайняття вакантної посади 

головного спеціаліста відділу з питань цивільного захисту, 

мобілізаційної роботи, інформаційного забезпечення виконавчого 

комітету Гребінківської міської ради 

   

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України. 

 

  1.  Основні розділи Конституції України. 

 2.  Основні риси Української Держави за Конституцією України (статті 

1, 2). 

 3.  Форми 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 на вибори (стаття 70). 

        15.  Повноваження Верховної Ради України (стаття 85). 

         

 

2. Питання на перевірку знання Закону України  

“Про службу в органах місцевого самоврядування”. 

 

5. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової 

особи та посади (статті 1, 2,3). 

6. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування 

(стаття 4). 

7. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5). 

8. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах 

місцевого  самоврядування (стаття 6).   



 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(стаття10) 

          8.Присяга посадової особи місцевого самоврядування (стаття 11). 

          9. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого  

               самоврядування (стаття 12). 

        10.  Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування  

               (стаття 13) 

        11.  Ранги посадових осіб місцевого самоврядування, порядок їх 

присвоєння  (стаття 15). 

        12.  Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування 

(стаття 16) 

        13.Граничний вік перебування на службі в органах місцевого 

самоврядування  (стаття 18). 

        14.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування  

               (стаття 20).  

        15.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах  

               місцевого самоврядування (стаття 23). 

 

 

3. Питання на перевірку знання Закону України 

“Про запобігання  корупції”. 

 

16. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, 

корупційне правопорушення, корупція,потенційний конфлікт 

інтересів, реальний конфлікт інтересів   (стаття 1). 

17. Суб’єкти, на яких поширюється дія  Закону України  “Про запобігання  

корупції” (стаття 3). 

18. Обмеження щодо використання службових повноважень, чи свого 

становища та одержання подарунків  (стаття 22, 23). 

19. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 25,27). 

20. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів( стаття 28). 

21. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів 

(стаття 29). 

22.  Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи 

підприємств чи корпоративних прав (стаття 36). 

23.  Вимоги до поведінки осіб( стаття 37). 

24.  Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або  місцевого самоврядування ( стаття 45). 

25.  Встановлення своєчасності подання декларацій та повна перевірка 

декларацій (статті 49,50). 

26.  Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної 

влади та органами місцевого  самоврядування (стаття 54).  



27.   Антикорупційна експертиза ( стаття 55). 

28. Спеціальна перевірка (стаття 56). 

29.   Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи ( 

стаття 61). 

30.  Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення (стаття 65). 

 

 

 

4. Питання на перевірку знання Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”. 

 

 1.  Поняття  та система місцевого самоврядування (стаття 2). 

 2.  Форми 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, 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, зв'язку. 

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

сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

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.Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки 

роботи на посаді головного спеціаліста відділу з питань цивільного 

захисту, мобілізаційної роботи, інформаційного забезпечення  

виконавчого комітету Гребінківської міської ради 
 

1. Що таке цивільний захист? 

2. Чим відрізняється надзвичайна ситуація від надзвичайного стану? 

3. Охарактеризуйте термін «небезпечна подія». 

4. Охарактеризуйте термін «єдина державна система цивільного захисту». 

5. Які структури належать до регіональних та місцевих органів управління 

       цивільного захисту? 

6. Чи можуть входити до складу системи цивільного захисту приватні  

       структури? 

7. Яка категорія громадян підлягає призову на строкову військову службу? 

8. Перерахуйте склад призовної комісії. 

9. Який граничний вік перебування на військовій службі? 

10. Охарактеризуйте термін «мобілізаційна підготовка». 

11. Охарактеризуйте термін «мобілізація». 

12.Що таке інформаційні технології?  

13. Поняття електронного урядування. 

14. Поняття електронного документообігу. 

15. Електронний цифровий підпис, призначення, механізм, використання. 

16.Програмне забезпечення для управління проектами. 

17.Призначення та функції продукту Microsoft Office SharePoint Server.  

18.Призначення та функції продукту Microsoft SharePoint Foundation. 

 

 

Секретар виконкому                                                           В Лисогор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Затверджено 

                                                                        розпорядженням міського голови 

                                                                        від 30.11.2017 року № 61-К     

 

 

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ 

на перевірку знань претендентів на зайняття вакантної посади 

головного спеціаліста  з організаційної роботи ради загального  відділу , 

персоналу  виконавчого комітету Гребінківської міської ради 

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України. 

 

  1.  Основні розділи Конституції України. 

 2.  Основні риси Української Держави за Конституцією України (статті 

1, 2). 

 3.  Форми 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 на вибори (стаття 70). 

        15.  Повноваження Верховної Ради України (стаття 85). 

         

 

2. Питання на перевірку знання Закону України  

“Про службу в органах місцевого самоврядування”. 

 

9. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової 

особи та посади (статті 1, 2,3). 

10. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування 

(стаття 4). 

11. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5). 

12. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах 

місцевого  самоврядування (стаття 6).   

 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(стаття10) 



          8.Присяга посадової особи місцевого самоврядування (стаття 11). 

          9. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого  

               самоврядування (стаття 12). 

        10.  Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування  

               (стаття 13) 

        11.  Ранги посадових осіб місцевого самоврядування, порядок їх 

присвоєння  (стаття 15). 

        12.  Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування 

(стаття 16) 

        13.Граничний вік перебування на службі в органах місцевого 

самоврядування  (стаття 18). 

        14.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування  

               (стаття 20).  

        15.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах  

               місцевого самоврядування (стаття 23). 

 

 

3. Питання на перевірку знання Закону України 

“Про запобігання  корупції”. 

 

31. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, 

корупційне правопорушення, корупція,потенційний конфлікт 

інтересів, реальний конфлікт інтересів   (стаття 1). 

32. Суб’єкти, на яких поширюється дія  Закону України  “Про запобігання  

корупції” (стаття 3). 

33. Обмеження щодо використання службових повноважень, чи свого 

становища та одержання подарунків  (стаття 22, 23). 

34. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 25,27). 

35. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів( стаття 28). 

36. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів 

(стаття 29). 

37.  Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи 

підприємств чи корпоративних прав (стаття 36). 

38.  Вимоги до поведінки осіб( стаття 37). 

39.  Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або  місцевого самоврядування ( стаття 45). 

40.  Встановлення своєчасності подання декларацій та повна перевірка 

декларацій (статті 49,50). 

41.  Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної 

влади та органами місцевого  самоврядування (стаття 54).  

42.   Антикорупційна експертиза ( стаття 55). 

43. Спеціальна перевірка (стаття 56). 

44.   Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи ( 

стаття 61). 



45.  Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення (стаття 65). 

 

 

 

4. Питання на перевірку знання Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”. 

 

 1.  Поняття  та система місцевого самоврядування (стаття 2). 

 2.  Форми 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, 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, зв'язку. 

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

сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

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. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням 

специфіки роботи на посаді  головного спеціаліста  з організаційної 

роботи ради загального  відділу , персоналу виконавчого комітету 

Гребінківської  міської ради 

 

1. Основні завдання загального відділу, персоналу виконавчого комітету 

міської ради. 

2. В якому випадку скликається засідання постійної комісії. 

3. Якими документами визначаються обов’язки керівника структурного  

підрозділу міської ради та інших працівників. 

4. Що повинен містити протокол сесії. 

5. Які методи оцінки персоналу Вам відомі? 

6. Назвіть основні етапи підбору персоналу.  

7. Яким чином відбувається стажування студентів вищих навчальних  

закладів у   виконавчих органах міської ради? 

8. Дайте визначення поняттю «кадровий менеджмент». 

9. Формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування. 

10.Поняття трудової книжки та вкладишу до неї. Видача трудової книжки у    

разі звільнення. 

11.Порядок проведення конкурсу при прийнятті на службу в органи  

      місцевого     самоврядування. 

12. Порядок присвоєння рангів посадовим особам органів місцевого    

      Самоврядування. 

13.Складання та оформлення розпорядчих документів. 

14.Зміст посадової інструкції, порядок її затвердження. 

15. Яка процедура зупинення рішення міської ради міським головою. 

                                                                       

 

Секретар виконкому                                                             В.Лисогор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Затверджено 

                                                                        розпорядженням міського голови 

                                                                        від 30.11.2017 року № 61-К     

 

 

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ 

на перевірку знань претендентів на зайняття вакантної посади 

головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності (з 

питань державних закупівель) виконавчого комітету Гребінківської  

міської ради 
  

1. Питання на перевірку знання Конституції України. 

 

  1.  Основні розділи Конституції України. 

 2.  Основні риси Української Держави за Конституцією України (статті 

1, 2). 

 3.  Форми 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 на вибори (стаття 70). 

        15.  Повноваження Верховної Ради України (стаття 85). 

         

 

2. Питання на перевірку знання Закону України  

“Про службу в органах місцевого самоврядування”. 

 

13. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової 

особи та посади (статті 1, 2,3). 

14. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування 

(стаття 4). 

15. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5). 

16. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах 

місцевого  самоврядування (стаття 6).   

 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(стаття10) 

          8.Присяга посадової особи місцевого самоврядування (стаття 11). 

          9. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого  

               самоврядування (стаття 12). 

        10.  Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування  

               (стаття 13) 

        11.  Ранги посадових осіб місцевого самоврядування, порядок їх 

присвоєння  (стаття 15). 

        12.  Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування 

(стаття 16) 

        13.Граничний вік перебування на службі в органах місцевого 

самоврядування  (стаття 18). 

        14.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування  

               (стаття 20).  

        15.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах  

               місцевого самоврядування (стаття 23). 

 

 

3. Питання на перевірку знання Закону України 

“Про запобігання  корупції”. 

 

46. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, 

корупційне правопорушення, корупція,потенційний конфлікт 

інтересів, реальний конфлікт інтересів   (стаття 1). 

47. Суб’єкти, на яких поширюється дія  Закону України  “Про запобігання  

корупції” (стаття 3). 

48. Обмеження щодо використання службових повноважень, чи свого 

становища та одержання подарунків  (стаття 22, 23). 

49. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 25,27). 

50. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів( стаття 28). 

51. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів 

(стаття 29). 

52.  Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи 

підприємств чи корпоративних прав (стаття 36). 

53.  Вимоги до поведінки осіб( стаття 37). 

54.  Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або  місцевого самоврядування ( стаття 45). 

55.  Встановлення своєчасності подання декларацій та повна перевірка 

декларацій (статті 49,50). 

56.  Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної 

влади та органами місцевого  самоврядування (стаття 54).  

57.   Антикорупційна експертиза ( стаття 55). 

58. Спеціальна перевірка (стаття 56). 



59.   Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи ( 

стаття 61). 

60.  Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення (стаття 65). 

 

 

 

4. Питання на перевірку знання Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”. 

 

 1.  Поняття  та система місцевого самоврядування (стаття 2). 

 2.  Форми 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, 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, зв'язку. 

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

сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

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. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням 

специфіки роботи на посаді головного спеціаліста відділу 

бухгалтерського обліку та звітності ( з питань державних закупівель) 

виконавчого комітету Гребінківської  міської ради 

 

 

1.Бюджетна класифікація. Класифікація доходів бюджету. 

2 .Порядок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на  

вкладних (депозитних) рахунках у банках. Вимоги бюджетного  

Кодексу України з цього питання. 

3. Яким документом регламентовано казначейське обслуговування  

місцевих бюджетів. Функції органів Казначейства в процесі  

казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 

4.Бухгалтерський баланс, призначення та його будова. 

5. Поняття форми  бухгалтерського обліку. 

6. Відповідальність бухгалтерів бюджетних установ. 

7. Основні засоби. Облік  основних засобів. 

8. Запаси. Синтетичний та аналітичний облік запасів. 

9. Державні закупівлі товарів, робіт і послуг. 

10. Фінансова звітність бюджетних установ. 

11.Податкова звітність бюджетних установ. 

12. Як оприлюднити річний план закупівель та зміни до нього? 

13. Порядок оприлюднення інформації про закупівлю.  

14. Основні обов'язки головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку 

та звітності (з питань державних закупівель). 

15. Якими нормативними документами керується у своїй  роботі головний 

спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності (з питань державних 

закупівель)? 

  

 

Секретар виконкому                                                         В.Лисогор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


