
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 
10 березня 2021 року                       м. Бережани                                            № 65-р 

 

Про внесення доповнень 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 

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 року 

№169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад державних службовців», наказу Головного управління державної служби 

України від 08 липня 2011 року №164 «Про затвердження Загального порядку 

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних 

службовців», керуючись частинами першою, третьою статті 12, пунктом 20 

частини четвертої статті 42, частиною восьмою статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. 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  (із змінами і доповненнями), що додаються. 

 2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради Ганні 

Олексів довести дане розпорядження  до відома працівників міської ради. 

 

 

   

Міський голова                                                                 Ростислав БОРТНИК   

 

 

 

 

 

 



                               Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 10.03.2021 року № 65-р 

 

V. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням 

специфіки функціональних повноважень відділів 

міської ради 

 

Головний спеціаліст  з питань молоді та спорту відділу освіти, молоді та 

спорту 

 

5. Питання на конкурс  на заміщення вакантної посади головного 

спеціаліста відділу освіти,  молоді та спорту 

 
1.  Яка основна мета освіти відповідно закону України  «Про освіту»? 
2.  Якими основними документами регламентується законодавство України 

про освіту? 
3.  Основні завдання молодіжної політики в Україні. ( ЗУ «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»  від 05.02. 1993 р). 
4.  Хто визначає та реалізує державну політику у сфері  освіти? 

5. Державна служба молоді та спорту України. Хто спрямовує та координує 

діяльність, мета створення? 
6. Форми здобуття освіти? 
7. Хто несе відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти? (ст.11 ЗУ 

«Про освіту»). 
   8. Назвати рівні повної загальної середньої освіти. 

9. Фінансування позашкільної освіти. 
10. Державна служба молоді та спорту України. Хто спрямовує та координує 

діяльність, мета створення? 
11. Якими основними документами регламентується законодавство України 

про освіту? 
12.  Організаційно-правовий статус закладів освіти. 

13. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. (ст. 13  ЗУ «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей»  від 21.05.2008 р.) 
14.   Мета фізичного виховання. 

15. Організація фізичного виховання (наказ МОН від 08.02.2005 № 458) 

  

  

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                          Ганна ОЛЕКСІВ 

 


