
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

на перевірку знання Конституції України, Законів України  

 «Про державну службу», «Про запобігання корупції»,  

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» 

 

I.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). 

     16.Питання,  правове  регулювання яких визначається та встановлюється 

виключно законами України (стаття 92). 

     17.Державний бюджет України (стаття 96). 

     18.Порядок обрання Президента України (стаття 103). 

     19.Повноваження Президента України (стаття 106). 

     20.Призначення,   склад   та  введення  в  дію  рішень  Ради національної 

безпеки і оборони України (стаття 107). 

     21.Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114). 

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

     23.Повноваження  місцевих державних  адміністрацій (стаття 119). 

24.Система судів в Україні (стаття 125). 

     25.Основні засади судочинства в Україні (стаття 129). 

  26.Система  адміністративно-територіального  устрою України (стаття 

133). 

     27.Питання нормативного  регулювання  Автономної Республіки Крим 

(стаття 137). 

     28.Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140). 

     29.Повноваження  територіальних громад  за Конституцією України (стаття 

143). 

     30.Статус  та  повноваження  Конституційного  Суду України (статті 147, 

150). 

     31.Порядок  подання  законопроекту  про  внесення  змін   до Конституції 

України (стаття 154).  

 



 

II.Питання  на перевірку знання  

Закону України «Про державну службу» 

1.Поняття державної служби, державного службовця і посади державної 

служби відповідно до Закону України "Про державну службу" (статті 1, 2). 

2.Принципи державної служби (стаття 4). 

3.Категорії посад державної служби (стаття 6). 

4.Основні права державних службовців (стаття 7). 

5.Основні обов’язки державного службовця (стаття 8). 

6.Політична неупередженість (стаття 10). 

7.Захист права на державну службу (стаття 11). 

8.Право на державну службу (стаття 19). 

9.Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу (стаття 20). 

10.Вступ на державну службу (стаття 21). 

11.Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби (стаття 22). 

12.Обмеження щодо призначення на посаду (стаття 32). 

13.Присяга державного службовця (стаття 36). 

14.Ранги державних службовців (стаття 39). 

15.Просування державного службовця по службі. Переведення державних 

службовців (стаття 40, 41). 

16.Оплата праці державних службовців(стаття 50). 

17.Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-

побутове забезпечення державних службовців (статті 54,57, 58). 

18.Підстави для притягнення державного службовця до дисциплінарної 

відповідальності (стаття 65). 

19.Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування (стаття 

66). 

20.Відсторонення державного службовця від виконання посадових 

обов’язків (стаття 72). 

21.Гарантії прав державних службовців під час застосування 

дисциплінарного стягнення (стаття 74). 

22.Підстави для припиненнядержавноїслужби (стаття 83). 

23.Пенсійне забезпечення (стаття 90). 

 

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 якихпоширюєтьсядія Закону України «Про 

запобіганнякорупції» (стаття 3). 

3.Статус Національного агентства з питаньзапобіганнякорупції (статті 4). 

4.Повноваження Національного агентства з питаньзапобіганнякорупції 

(стаття 11). 

5.Права Національного агентства з питаньзапобіганнякорупції  (стаття 12). 

6.Контроль за діяльністюНаціонального агентства з 

питаньзапобіганнякорупції (стаття14). 



7.Національна доповідьщодореалізації засад антикорупційноїполітики 

(стаття 20). 

8.Обмеження щодовикористанняслужбовихповноваженьчисвого становища 

та одержанняподарунків (статті 22, 23). 

9.Обмеження щодосумісництва та суміщення з іншими видами діяльності 

та обмеженняспільноїроботиблизькихосіб (статті 25, 27). 

10.Запобігання та врегулюванняконфліктуінтересів (стаття 28). 

11.Заходи зовнішнього та самостійноговрегулюванняконфліктуінтересів 

(стаття 29). 

12.Запобігання конфліктуінтересів у зв’язку з наявністю в особи 

підприємствчикорпоративних прав (стаття 36). 

13.Вимоги до поведінкиосіб (стаття 37). 

14.Подання деклараційосіб, уповноважених на 

виконанняфункційдержавиабомісцевогосамоврядування (стаття 45). 

15.Встановлення своєчасностіподаннядекларації та 

повнаперевіркадекларації (статті 49, 50). 

16.Моніторинг способу життясуб’єктівдекларування (стаття 51). 

17.Державний захистосіб, якінадаютьдопомогу в запобіганні і 

протидіїкорупції (стаття 53). 

18.Заборона на одержанняпільг, послуг і майна органами державноївлади та 

органами місцевогосамоврядування (стаття 54). 

19.Антикорупційна експертиза (стаття 55). 

20.Спеціальна перевірка (стаття 56). 

21.Загальні засади запобіганнякорупції у діяльностіюридичної особи (стаття 

61). 

22.Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення (стаття 65). 

IV.Питання для перевірки знання Законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

«Про  службу в органах місцевого самоврядування» 

1.Поняття місцевого самоврядування; право громадян на участь у 

місцевому самоврядуванні (статті 2, 3, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»). 

2.Система місцевого самоврядування; територіальні громади (статті 5, 6 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

3.Поняття рад; їх виконавчі органи (статті 10, 11 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»). 

4.Сільський, селищний, міський голова, його повноваження (статті 12, 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

5.Органи самоорганізації населення; форми добровільного об'єднання 

органів місцевого самоврядування (статті 14, 15 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»). 

6.Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування; обмеження прав територіальних громад на місцеве 

самоврядування (статті 20, 21 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»). 



7.Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад (стаття 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

8.Порядок формування рад (стаття 45 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»). 

9.Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, 

районної у місті ради; відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, 

селищної, міської, районної у місті ради (статті 52, 54 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»). 

10. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»). 

11.Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського 

голови, голови районної у місті, районної, обласної ради (стаття 79 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

12.Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи 

місцевого самоврядування; посади за Законом України "Про службу в органах 

місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3 Закону України "Про службу в 

органах місцевого самоврядування" ).  

13.Основні принципи  служби в органах місцевого самоврядування (стаття 

4 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування").  

14.Право на  (стаття 6 Закону України "Про службу в органах місцевого 

самоврядування").  

15.Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8 

Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування").  

16.Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9 

Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування").  

17.Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10 

Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування").    

18.Обмеження, пов'язані з прийняттям на  службу в 

органимісцевогосамоврядування та їїпроходженням (стаття 12 Закону 

України "Про службу в органах місцевого самоврядування").  

19.Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11 Закону 

України "Про службу в органах місцевого самоврядування").  

20.Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (статті 14 Закону 

України "Про службу в органах місцевого самоврядування"). 

21.Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15 Закону 

України "Про службу в органах місцевого самоврядування"). 

22.Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16 

Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"). 

23.Атестація посадових осіб місцевого самоврядування  (стаття 17 Закону 

України "Про службу в органах місцевого самоврядування").  

24.Підстави припинення  служби в органах місцевого самоврядування (стаття 

20 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування").  

25.Відповідальність за порушення законодавства посадової особи місцевого 

самоврядування (статті 23, 24 Закону України "Про службу в органах місцевого 

самоврядування").  

 

 



 

 

Питання 

для перевірки знання законодавства з урахуванням 

специфіки    функціональних повноважень спеціалістів 

сектору з питань соціального обслуговування осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці 

управління соціального захисту населення  

Конотопської міської ради 

  

1. Хто має право на безкоштовне санаторно-курортне лікування? 

(постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006р. № 187). 

2. Розмір компенсації за невикористане санаторно-курортне 

лікування? (постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004р. № 

785, постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007р. №150). 

3. Кому виплачується компенсація за невикористане санаторно-

курортне лікування? (постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 

2004р. № 785, постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007р. 

№150). 

4. Умови приймання до будинку-інтернату на повне державне 

утримання. (наказ Міністерства соціальної політики від 29.12.2001р. 

№549) 

5. Що є підставою для забезпечення осіб з інвалідністю 

засобами технічної реабілітації? (постанова Кабінету Міністрів України 

від 05 квітня 2012р. №321). 

6. Терміни експлуатаціїї інвалідних колясок. (постанова 

Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012р. №321). 

7. Види протезно-ортопедичних виробів, якими забезпечуються 

громадяни. (постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012р. 

№321). 

8. Підстава для забезпечення осіб з інвалідністю 

спецавтотранспортом. (постанова Кабінету Міністрів України від 19 

липня 2006р. №999). 

9. Порядок виплати компенсації на бензин, ремонт та технічне 

обслуговування автомобілів. (постанова Кабінету Міністрів України від 

14 лютого 2007р. №228 (зі змінами)). 

10. Порядок виплати компенсації на транспортне обслуговування. 

(постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007р. №228). 

11. Перелік документів для забезпечення засобами технічної 

реабілітації. (постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012р. 

№321). 

 12.Умови надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю. 

(постанова   Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007р. №80). 

 13. Умови надання одноразової матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам. (постанова   Кабінету 

Міністрів України від 28 лютого 2011р. №158). 



 14.Порядок забезпечення  осіб з інвалідність по слуху засобами 

спілкування та обміну інформації. (постанова Кабінету Міністрів України від 

05 квітня 2012р. №321). 
  

15.Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю. (постанова   Кабінету 

Міністрів України від 27 березня 2019р. №309). 
 


