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ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання Конституції України ,Законів України 
"Про засади запобігання та протидії корупції»,  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та законодавства
 з урахуванням специфіки функціональних повноважень  

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України. 
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст. 1, 2). 
3. Форма правління в Україні (ст. 5). 
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (ст. 3). 
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст.  10). 
6. Об'єкти права власності Українського народу (ст. 13, 14). 
7. Найважливіші функції держави (ст. 17). 
8. Державні символи України (ст. 20). 
9. Конституційне право на працю (ст. 43). 
10. Конституційне право на освіту (ст. 53). 
11. Конституційне право на соціальний захист (ст. 46).
12. Конституційне право на охорону здоров'я (ст. 49).
13. Обов'язки громадянина України (ст. 65 - 68). 
14. Право громадянина України на вибори (ст. 70). 
15. Повноваження Верховної Ради України (ст. 85). 

II.  Питання на перевірку знання Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування»

1.Служба в органах місцевого самоврядування. ( ст..1 ).  
2.Посадова особа місцевого самоврядування. ( ст..2 ).
3. Посади в органах місцевого самоврядування ( ст. 3 ).
4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування. ( ст. 4). 
5. Право на службу в органах місцевого самоврядування ( ст. 5 ).
6.Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування  (ст. 6 ).
7. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування.  (ст.7 ).
8. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування ( ст.8 ). 
9. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування ( ст.9 ).
10. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування ( ст..10 ). 
11. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст..11 ).
12. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби.  
13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування 
( ст.. 18 ).
14. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування ( ст. 20 ).
15. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення  ( ст. 21 ).

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (ст. 1). 
2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (ст.4). 
3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (ст.  5). 
4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 6,7). 
5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (ст.  8, 9). 
6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст. 10). 
7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (ст. 11). 
8. Фінансовий контроль (ст.  12).
9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (ст.  13, 14). 
10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15). 
11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (ст. 18). 
12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (ст. 20). 
13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (ст. 21). 
14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (ст. 22). 
15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (ст.  25).

IV.  Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування (ст.2 ).
 2.  Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (ст. 3).
3.  Основні принципи місцевого самоврядування ( ст..4 ).
4. Система місцевого самоврядування ( ст.5 ).
5. Територіальні громади ( ст.6 ).
6.  Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (ст. 10).
7. Виконавчі органи рад. ( ст..11 ).
8. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 20).
9. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
(ст. 74).  
10. Виконавчий апарат районної ради. (ст. 58).
11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. (ст. 59).
12. Право комунальної власності. (ст. 60).

V. Питання на перевірку знання
Кодексу законів про працю України

1. Трудовий договір (ст.21).
2. Підстави припинення трудового договору (ст.36).
 3. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з                     ініціативи працівника (ст.38).
 4. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст.40).

VI. Питання на перевірку знання Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні»

	Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності (ст..3 ).
	Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності (ст..4).
	 Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні (ст..6 ).

4.Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ( п.1,2,3 ст.8 ).
5.Загальні вимоги до фінансової звітності ( ст..11 ).

VII.  Питання на перевірку знання 
Бюджетного кодексу України 

	Що означають терміни «бюджет» та «бюджетна система України» (п.1,5, ст..2).
	Відповідальність за бюджетні правопорушення (стаття 121).


VIII. Питання на перевірку знання Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

     1. Оренда (ст. 2).
     2. Обיєкти оренди (ст.4).
     3. Істотні умови договору оренди (ст.10).
     4. Оцінка об’єкта оренди (ст.11).
     5. Термін договору оренди (ст.17).
     6. Орендна плата (ст. 19).
     7. Форми орендної плати (ст. 20).

