
П Е Р Е Л І К   П И Т А Н Ь 

на перевірку знання Конституції України, Законів України 

«Про службу в органах  місцевого самоврядування» 

та «Про запобігання корупції»  

 

Питання на перевірку знання Конституції України 

1.    Основні розділи Конституції України. 

2.    Форма правління в Україні (стаття 5). 

3.    Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України  

      (стаття 10). 

4.    Об'єкти права власності українського народу (статті 13, 14). 

5.    Найважливіші функції держави (стаття 17). 

6.    Обов’язки громадянина України (статті 65-68). 

7.    Повноваження Верховної Ради України (стаття 85). 

8.    Порядок обрання Президента України (стаття 103). 

9.    Повноваження Президента України (стаття 106). 

10. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117). 

11. Органи місцевого самоврядування в Україні за Конституцією України  

       (стаття 140). 

12. Повноваження територіальних громад (стаття 143). 

13. Конституційний Суд України (статті 147, 148). 

14. Судоустрій в Україні (стаття 125).  

15. Система адміністративно - територіального устрою України (стаття 133). 

 

Питання на перевірку знання Закону України 

"Про запобігання корупції" 

1.  Уповноважені особи Національного агентства (стаття 13). 

2.  Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності  

     (стаття 25). 

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

корпоративних прав (стаття 36). 

4.  Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування (стаття 45). 

5.  Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (стаття 60). 

6.  Порушення вимог фінансового контролю (стаття 172). 

7. Визначення термінів: корупція, близькі особи, реальний конфлікт інтересів, 

корупційне правопорушення, неправомірна вигода за Законом України „Про  

запобігання корупції” (стаття 1). 

8.  Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України „Про запобігання корупції”  

      (стаття 3). 

9.  Статус та повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції  

      (статті 4, 11).  

10. Обмеження щодо одержання подарунків та роботи близьких осіб  

      (статті 23, 27).  

11. Обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій  

держави, місцевого самоврядування (стаття 26).  
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12. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28). 

13. Вимоги до поведінки осіб за Законом України „Про запобігання корупції”                        

(статті 37, 39-44). 

14. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (стаття 21).  

15. Види відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення (стаття 65). 

  

Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» 

1.Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого 

самоврядування і посади в органах місцевого самоврядування (статті 1-3). 

2.  Посадова особа місцевого самоврядування (стаття 2). 

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

4.  Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8). 

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

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

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

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

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

10.Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття  16). 

11.Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17). 

12.Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування    

     (стаття 18). 

13.Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20). 

14.Оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).  

15.Відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого  

      самоврядування (стаття 21).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


