
Питання  

на перевірку знань чинного законодавства України на заміщення 

вакантної посади начальника земельного відділу Почаївської міської 

ради 

 

Питання на перевірку знання Конституції України 

 
1. Основні розділи Конституції України. 

2. Основні риси Української держави за Конституцією України. 

3. Форма правління в Україні. 

4. Визнання найвищої соціальної цінності України. 

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України. 

6. Об'єкти права власності Українського народу. 

7. Державні символи України.  

8. Конституційне право на працю, освіту, охорону здоров’я та соціальний захист  

9. Обов'язки громадянина України. 

10. Державний бюджет України.  

11. Система адміністративно-територіального устрою України. 

12. Органи місцевого самоврядування в Україні.  

13. Повноваження територіальних громад за Конституцією України. 

14. Основні засади судочинства в Україні.  

15. Склад та повноваження Кабінету Міністрів України.  

16. Порядок обрання та повноваження Президента України.  

17. Статус прокуратури України за Конституцією України.  

 

Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу" 

 
1. Поняття державної служби, державного службовця і посади державної служби, 

службової дисципліни відповідно до Закону України "Про державну службу". 

2. Категорії посад державної служби. 

3. Сфера дії Закону України «Про державну службу». Основні принципи державної 

служби. 

4. Основні права та обов'язки державних службовців. 

5. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням. 

6. Ранги державних службовців. 

7. Присяга державного службовця. 

8. Порядок призначення на посаду державної служби; випробування при прийнятті.  

9. Просування по службі державного службовця; службове відрядження. 

10. Робочий час і час відпочинку державного службовця. 

11. Щорічні, додаткові та інші відпустки державних службовців; оплата праці державних 

службовців.  

12. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування. 

13. Політична неупередженість державного службовця. 

14. Особова справа державного службовця. 

15. Захист права на державну службу.  

16. Оцінювання результатів службової діяльності. 

 

 

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, виборні особи, приватний інтерес. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran2#n2


2. Статус та склад, права, повноваження та контроль за діяльністю Національного 

агентства з питань запобігання корупції.  

3. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» 

4. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.  

5. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та 

одержання подарунків.  

6. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження 

спільної роботи близьких осіб.  

8. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. 

9. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.  

10. Спеціальна перевірка.  

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

місцевого самоврядування. 

12. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи. 

13. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.  

14. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи 

корпоративних прав.  

15. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції. 

16. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» 

 

 

Питання на перевірку знання законів України "Про службу в органах 

місцевого самоврядування" та «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

1. Поняття місцевого самоврядування. Право громадян на участь у місцевому 

самоврядуванні. Основні принципи місцевого самоврядування  (статті 2-4 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

2. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування.  

Статут   територіальної   громади   села,   селища,  міста.  

3. Система місцевого самоврядування. Територіальні громади. Організаційно-правова,  

матеріальна   і фінансова   основи   місцевого самоврядування. 

4. Повноваження    виконавчого    комітету    сільської,   селищної,   міської, районної у 

місті ради (стаття 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

5. Сесія ради (стаття 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).  

6. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17 Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування»).  

7. Обов'язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування (стаття 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») 

8. Класифікація посад та ранги в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування»). 

9. Підстави  припинення  служби  в  органах  місцевого  самоврядування (стаття 20 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).   

10. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24 Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування»).   

11. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21 Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування»). 

12. Право комунальної власності (стаття 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»). 

13. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).   

14. Місцеві  бюджети  (стаття  61  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування в 

Україні»). 

15. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42 Закону України «Про 



місцеве самоврядування в Україні»). 

16. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи і посади  (статті 

1-3 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»). 

 

Питання на перевірку знання Земельного Кодексу України та Закону 

України «Про землеустрій». 

 

1. Повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у галузі 

земельних відносин (ст.12 Земельного Кодексу України). 

2. Склад та категорії земель відповідно до Земельного Кодексу України (ст.18, ст.19 

Земельного Кодексу України) 

3. Поняття звернення. Вимоги до звернення. Права громадянина при розгляді заяви чи 

скарги відповідно до Закону України «Про звернення громадян» 

4. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок (ст.20 Земельного 

Кодексу України) 

5. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання 

(ст.22 Земельного Кодексу України). 

6. Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 

рекреаційного та оздоровчого призначення, історико-культурного призначення (ст. ст. 

43-57 Земельного Кодексу України) 

7. Землі житлової та громадської забудови (ст. ст.38-42 Земельного Кодексу України) 

8. Зміст та суб’єкти права власності на землю (Земельний Кодекс України) 

9. Право постійного користування та оренди земельнї ділянки (ст.92, ст.93 Земельного 

Кодексу України). 

10. Право земельного сервітуту (ст. ст.98-102 Земельного Кодексу України). 

11. Добросусідство (ст. ст.103-109 Земельного Кодексу України). 

12. Порядок та норми безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (ст.118, 

ст.121 Земельного Кодексу України) 

13. Документація із землеустрою (ст.25 Закону України «Про землеустрій»). 

14. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) (ст.55 Закону України «Про землеустрій). 

15. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок (ст.50 Закону України 

«Про землеустрій) 

16. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок 

(ст.56 Закону України «Про землеустрій») 

 

 

 

 


