
 
Україна  

 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 
 

від  28 квітня  2016 р.                                                                                    № 194 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

Про внесення змін та доповнень до  «Порядку 
проведення іспиту на заміщення вакантних 
посад посадових осіб місцевого 
самоврядування в Бережанській міській раді», 
затвердженого розпорядженням міського 
голови від 20.08.2013 р. № 150 

 
Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого   2002 р. №169 
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 
державних службовців», наказу Головного управління державної служби України від 
08.07.2011 №164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту 
кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців»: 

 
1. У зв’язку з втратою чинності Закону України від 16.12.1993 р. № 37-ХІІ «Про 

державну службу»  та набранням з 1 травня 2016 року чинності Закону України від 
10.12.2015 р. № 889-VІІІ «Про державну службу», дія якого на органи місцевого  
самоврядування не поширюється,  розділ ІІ  «Питання  на перевірку знання Закону 
України «Про державну службу» додатку № 1 до «Порядку проведення іспиту на 
заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в 
Бережанській міській раді» (надалі додаток 1 до Порядку), затвердженого 
розпорядженням міського голови від 30 серпня 2013 року № 150, вважати таким, що 
втратив чинність.   

2. У зв’язку з втратою чинності розділу ІІ додатка 1 до Порядку вести зміни до 
пп. 1.10 «Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб 
місцевого самоврядування в Бережанській міській раді»,  затвердженого 
розпорядженням міського голови від 30 серпня 2013 року № 150, виклавши його в 
наступній редакції:  

«1.10. Питання №№ 1, 2, 3 у екзаменаційних білетах мають містити питання, 
визначені у розділах І, ІІІ, ІV додатку 1 до цього Порядку, питання №№4, 5 
відбирається з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням 
специфіки функціональних повноважень відділів виконавчого апарату міської ради, 
вміщених у розділі ІV та  V додатку 1 до цього Порядку». 

 



3. Внести доповнення до розділу V додатку № 1 до «Порядку проведення іспиту 
на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в 
Бережанській міській раді», затвердженого розпорядженням міського голови від 30 
серпня 2013 року № 150  (додається). 

3. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 
Тиманському О.С. довести дане розпорядження  до відома працівників міської ради. 

 
 

 
Міський голова      В.Я. МУЗИЧКА 

       Тиманський О.С.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням 

специфіки функціональних повноважень відділів міської ради 

 

Сектор економіки 
 

Спеціаліст І категорії  

1. Поняття державного прогнозування економічного і соціального 

розвитку (ч.1, 3 ст.1 Закону України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України»). 

2. Інноваційна продукція та інноваційні підприємства (ст. 15, 16 Закону 

України «Про інноваційну діяльність»). 

3. Поняття економічного і соціального розвитку програми економічного і 

соціального розвитку України, учасники державного прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України (ч.2, 4 ст.1 

Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України»). 

4. Види інноваційної діяльності (ст. 327 Господарського кодексу 

України). 

5. Система прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку (ст.4 Закону України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України»). 

6. Державні гарантії інноваційної діяльності (ст. 329 Господарського 

кодексу України). 

7. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо державного 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

(ст.16 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України»). 

8. Інноваційна продукція та інноваційні підприємства (ст. 15, 16 Закону 

України «Про інноваційну діяльність»). 

9. Принципи державного прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України (ст.2 Закону України «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України»). 

10. Державна регулювання інноваційної діяльності (ст. 328 

Господарського кодексу України). 

11. Розробка прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку (ст.5 Закону України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України»). 

12. Джерела фінансування інноваційної діяльності (Закон України «Про 

інноваційну діяльність»). 

13. Повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування щодо державного прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку ( ст. 11 Господарського кодексу України). 

 



14. Порядок надання у постійне користування земельних ділянок 

юридичним особам. Порядок передачі земельних ділянок в оренду (Земельний 

кодекс України). 

15. Інвестування інноваційної діяльності (ст. 326 Господарського кодексу 

України). 

16. Види інноваційної діяльності (ст. 327 Господарського кодексу 

України). 

17. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 

середньостроковий період (ст.6 Закону України «Про державне прогнозування 

та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»). 

18. Повноваження центральних органів виконавчої влади щодо 

державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку  (ст. 17 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України»). 

19. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 

короткостроковий період (ст. 7 Закону України «Про державне прогнозування 

та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»). 

20. Фінансова підтримка інноваційної діяльності (розділ ІV, ст. 17 Закону 

України «Про інноваційну діяльність»). 

21. Затвердження Програми економічного і соціального розвитку (п.22 

частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

22. Державне регулювання у сфері інноваційної діяльності (розділ ІІ, ст. 6 

Закону України «Про інноваційну діяльність»). 

23. Державне регулювання у сфері інноваційної діяльності (розділ ІІ, ст. 6 

Закону України «Про інноваційну діяльність»). 

24. Бюджетний період (ст.3 Бюджетного кодексу України). 

25. Бюджет та бюджетна система (ст..2, п.1,5 Бюджетного кодексу 

України) 

26. Складові частини загального фонду бюджету (ст.13,част.2) 

Бюджетного кодексу України. 

27. Зведений бюджет України, бюджет місцевого самоврядування (ст..5,6 

Бюджетного кодексу України). 

28. Принципи бюджетної системи (ст..7 Бюджетного кодексу України). 

29. Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого 

самоврядування та враховуються при визначені обсягу міжбюджетних 

трансфертів (ст..64 Бюджетного кодексу України). 

30. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначені обсягу 

міжбюджетних трансфертів (ст..69 Бюджетного кодексу України). 

31. Бюджет розвитку місцевих бюджетів (ст.71 Бюджетного кодексу 

України). 

32. Видатки, що здійснюються з бюджету міста обласного значення 

(ст..89 Бюджетного кодексу України). 

33. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначені 

обсягу міжбюджетних трансфертів (ст..91 Бюджетного кодексу України). 



34. Види міжбюджетних трансфертів (ст.96 Бюджетного кодексу 

України). 

 

Спеціаліст з питань інформаційної діяльності та зв’язках з громадськістю 
 

 1. Основні принципи інформаційних відносин (стаття 2 Закону України 

"Про інформацію"). 

2. Державна інформаційна політика (стаття 3 Закону України "Про 

інформацію"). 

3. Суб’єкти і об’єкт інформаційних відносин (стаття 4 Закону України 

"Про інформацію"). 

4. Право на інформацію (стаття 5 Закону України "Про інформацію"). 

5. Гарантії права на інформацію (стаття 6 Закону України "Про 

інформацію"). 

6. Основні види інформаційної діяльності (стаття 9 Закону України "Про 

інформацію"). 

7. Види інформації за змістом (стаття 10 Закону України "Про 

інформацію"). 

8. Доступ до інформації (стаття 20 Закону України "Про інформацію"). 

9. Інформаційна продукція та інформаційна послуга (статті 23 Закону 

України "Про інформацію"). 

10. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації 

(стаття 26 Закону України "Про інформацію"). 

11. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію (стаття 

27 Закону України "Про інформацію"). 

12. Неприпустимість зловживання правом на інформацію (стаття 28 Закону 

України "Про інформацію"). 

13. Поширення суспільно необхідної інформації (стаття 29 Закону України 

"Про інформацію"). 

14. Загальні засади висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (стаття 2 Закону 

України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"). 

15. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту  на публічну 

інформацію(стаття 22 Закону України «До доступ до публічної інформації»). 

16. Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування інформаційними агентствами (стаття 8 Закону України "Про 

порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації"). 

17. Висвітлення діяльності місцевих органів державної  влади та органів 

місцевого самоврядування в друкованих засобах масової інформації (стаття 21 

Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"). 

18. Особливості висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, виступів народних депутатів України в друкованих 



засобах масової інформації (стаття 23 Закону України "Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

Україні засобами масової інформації"). 

19. Строк розгляду запитів на публічну інформацію(стаття 20  Закону 

України «До доступ до публічної інформації») 

 20. Поняття громадського об'єднання (стаття 1 Закону України "Про 

громадські об'єднання"). 

21. Оформлення запитів на публічну інформацію (стаття 19  Закону 

України «До доступ до публічної інформації») 

22. Принципи утворення і діяльності громадських об'єднань (стаття 3 

Закону України "Про громадські об'єднання"). 

23. Доступ до публічної інформації про особу (стаття 10  Закону України 

«До доступ до публічної інформації») 

24. Гарантії права на свободу об'єднання (стаття 5 Закону України "Про 

громадські об'єднання"). 

25. Засновники громадського об'єднання (стаття 7 Закону України "Про 

громадські об'єднання"). 

26. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні"). 

  

  

Керуючий справами(секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                                     О.С. Тиманський 


