
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням голови 

обласної ради                      

від 17.08.2012 №  170-р            

(в редакції розпорядження 

голови обласної ради                      

від 15.04.2016 №  114-р)    

 

Перелік питань 

на перевірку знання Конституції України, законів України                                        

"Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах 

місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції "  та  питань  на 

перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки 

функціональних повноважень структурних підрозділів виконавчого 

апарату обласної 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. 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. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85). 

 

II. Питання на перевірку знання 

Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" 
 

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування та посадової 

особи місцевого самоврядування  (статті 1, 2). 

2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3). 

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування 

(стаття 4). 



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

5. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого 

самоврядування (стаття 7). 

6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 

8). 

7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9). 

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

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

самоврядування та проходженням служби (стаття 12). 

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

11. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14). 

12. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15). 

13. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування                     

(стаття 16). 

14. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого 

самоврядування (стаття 18). 

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 поширюється дія Закону України «Про запобігання 

корупції» (стаття 3). 

3. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища та одержання подарунків (статті 22, 23). 

4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

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

4. 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 декларації та повна перевірка 

декларації (статті 49,50). 

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

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

влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54). 

13. Антикорупційна експертиза (стаття 55). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran6#n6
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran24#n24
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran311#n311
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran313#n313
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran335#n335
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran348#n348
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran359#n359
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran372#n372
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran405#n405
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran417#n417
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran439#n439
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran488#n488
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran493#n493
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran500#n500
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran526#n526
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran529#n529


14. Спеціальна перевірка (стаття 56). 

15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення (стаття 65). 

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" 

 

1. Поняття місцевого самоврядування. Право громадян на участь у 

місцевому самоврядуванні (статті 2, 3). 

2.  Система місцевого самоврядування. Територіальні громади (статті 5, 

6). 

3.  Ради – представницькі органи  місцевого самоврядування (стаття 10). 

4. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого 

самоврядування (стаття 16). 

5. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно 

на їх пленарних засіданнях (стаття 43). 

6. Порядок формування рад (стаття 45). 

7. Сесія ради (стаття 46). 

8. Постійні комісії ради (стаття 47). 

9. Депутат ради (стаття 49). 

10. Голова районної,  обласної, районної у місті ради (стаття 55). 

11. Заступник голови районної, обласної, районної у місті ради (стаття 

56). 

12. Президія районної, обласної ради (стаття 57). 

13. Виконавчий апарат районної, обласної ради (стаття 58). 

14. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59). 

15. Право комунальної власності (стаття 60). 

 

V. Питання на перевірку знань законодавства  

з урахуванням специфіки функціональних повноважень  

виконавчого апарату обласної ради 

 

Закон України "Про доступ до публічної інформації" 
 

1. Поняття публічної інформації, забезпечення доступу до інформації                  

(статті 1, 5). 

2. Публічна інформація з обмеженим доступом (статті 6-9). 

3. Обов'язки розпорядників інформації (стаття 14) 

4. Оприлюднення інформації розпорядниками (стаття 15) 

5. Строк розгляду запитів на інформацію (стаття 20) 

 

Закон України "Про звернення громадян" 
 

6. Поняття звернення громадян (статті 1, 3). 

7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення (стаття 7). 

8. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги (стаття 18). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran550#n550
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran701#n701
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTlcrhqKzMAhVhMZoKHUnEBfAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Fgo%2F393%2F96-%25D0%25B2%25D1%2580&usg=AFQjCNGpGeG_4elhu59Ks7C39quOwJvXRw&sig2=OtQA5s_NMPJ0EBfmzf1cTw&bvm=bv.120551593,d.bGs


9. Обов'язки органів місцевого самоврядування  щодо розгляду заяв 

чи скарг (стаття 19). 

10. Термін розгляду звернень громадян (стаття 20). 

 

Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" 

 

11. Виникнення і строк повноважень депутата місцевої ради (стаття 

4). 

12. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої  ради 

(стаття 5) 

13. Депутатське звернення (стаття 13). 

14. Участь депутата в сесіях місцевої ради та засіданнях її органів               

(стаття 20). 

15. Непорушність повноважень депутата місцевої ради. Забезпечення 

умов для їх здійснення (стаття 30) 

 

 

 


