
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

11 червня 2021 року                       м. Бережани                                            № 148-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 

30.03.2021 року № 86-р 
 
 

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 статтею 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 

березня 2021 року № 86-р,  що додаються. 

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

Олексів довести дане розпорядження  до відома комісії для проведення конкурсів 

на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування міської 

ради. 

 

   

Міський голова                                                                       Ростислав БОРТНИК   

 

 

 

 

 



                               Додаток  

до розпорядження міського голови від 

11.06.2021 року № 148-р 

 

V. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням 

специфіки функціональних повноважень відділів 

міської ради 

 

Земельний відділ міської ради 

 

Спеціаліст І категорії 

 

1.   Право оренди земельної ділянки (ст. 93 Земельного Кодексу України) . 

2.   Вирішення земельних спорів (ст. 158 Земельного Кодексу України). 

3.   Договір оренди землі та строк його дії (ст.13, ст.19 Закону України «Про 

оренду землі»). 

4.  Категорії земель України за основним цільовим призначенням (ст.19 

Земельного Кодексу України). 

5.   Суборенда земельної ділянки (ст.8 Закону України «Про оренду землі»). 

6.   Повноваження міських рад та їх виконавчих органів у галузі земельних 

відносин (ст.12 Земельного Кодексу України). 

7.   Порядок укладення договору оренди землі (ст.16 Закону України «Про 

оренду землі»). 

8.   Виникнення права на земельні ділянки (ст.125 Земельного Кодексу 

України). 

9.  Орендна плата за землю та її форми ( ст.21-22 Закону України «Про 

оренду землі»). 

10.  Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами 

(ст. 118 Земельного Кодексу України). 

11.  Припинення договору  оренди землі (ст.31 Закону України «Про 

оренду землі»). 

12. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (ст.121 

Земельного Кодексу України). 

13.  Орендарі землі, їх права та обов'язки (ст. 5-6 Закону України «Про 

оренду землі»). 



14.  Зміна цільового призначення земельних ділянок (ст.20 Земельного 

Кодексу України). 

15.  Орендодавці землі. їх права та обов’язки (ст.4 Закону України «Про 

оренду землі»). 

16.  Зміст охорони земель (ст.164 Земельного Кодексу України). 

17. Поновлення договору оренди землі (ст.322 Закону України «Про оренду 

землі»). 

18.  Поняття землеустрою ( ст.1 Закону України «Про землеустрій»). 

19. Грошова оцінка земельних ділянок (ст. 201 Земельного Кодексу 

України). 

20.  Порядок продажу земельних ділянок (ст.128 Земельного Кодексу 

України). 

21.  Зміст права власності на землю (ст.78 Земельного Кодексу України). 

22.  Призначення землеустрою ( ст.2 Закону України «Про землеустрій»). 

23. Право постійного користування земельною ділянкою (ст.92 Земельного 

Кодексу України). 

24.  Призначення   моніторингу   земель (ст.191 Земельного Кодексу 

України). 

25. Виникнення права власності та права користування земельною 

ділянкою (ст.125 Земельного Кодексу України). 

26.  Орендна плата за землю та її форми (ст.21-22 Закону України «Про 

оренду землі»). 

27.  Право земельного сервітуту (ст.98 Земельного Кодексу України). 

28. Припинення договору оренди землі (ст. 31 Закону України «Про оренду 

землі»). 

29. Додержання принципів добросусідства (ст.103 Земельного Кодексу 

України). 

30.  Орендарі землі, їх права та обов’язки (ст.25 Закону України «Про 

оренду землі»). 

 

Юридичний відділ міської ради 

 

Начальник відділу 



 

1. Поняття регуляторного акту. Планування діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів (ст.1,7 ЗУ « Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності») 

2. Підготовка аналізу регуляторного впливу. Відстеження 

результативності регуляторних актів (ст.9.10) ЗУ « Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності») 

3. Порядок розгляду звернень (Розділ ІІ ЗУ „Про звернення громадян”) 

4. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у 

комунальну власність (Глава 8 Розділу IV ЦПК України) 

5. Оформлення запитів на публічну інформацію та строк їх розгляду. Плата 

за надання інформації (ст. 19-21 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»). 

6. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію (ст. 22 ЗУ 

«Про доступ до публічної інформації»). 

7. Норми передачі земельних ділянок громадянам ( ст.121 Земельного 

кодексу України) 

8. Земельні торги (ст. 135 Земельного кодексу України) 

9. Етапність передачі майна в оренду. Прийняття рішення щодо наміру 

передачі майна в оренду. (ст. 5,6 «Про оренду державного та комунального 

майна»). 

10. Порядок проведення аукціону (ст. 13 «Про оренду державного та 

комунального майна»). 

11. Порядок продовження договору оренди (ст. 18 «Про оренду державного 

та комунального майна»). 

12. Справи, що відносяться до юрисдикції загальних судів (ст. 19 ЦПК 

України) 

13. Залишення позову без розгляду (ст. 257 ЦПК України) 

14. Порядок та строки апеляційного оскарження в адміністративному 

судочинстві. (ст. 186 Кодексу адміністративного судочинства України) 

15. Порядок і строки касаційного оскарження в адміністративному 

судочинстві. (ст. 212 Кодексу адміністративного судочинства України) 

16. Відзив. Відповідь на відзив (ст.178,179 ЦПУ України) 

17. Основні завдання юридичної служби. (Постанова КМУ від 26.11.2008 

р. № 1040).  

 

Спеціаліст відділу 

 

1. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності. 

Принципи державної регуляторної політики (ст.1,4 ЗУ « Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності») 

2. Поняття пропозиції, заяви та скарги відповідно до Закону України „Про 

звернення громадян”. (ст. 3 ЗУ „Про звернення громадян”) 

3. Звернення, які не підлягають розгляду.(ст. 8 ЗУ „Про звернення 

громадян”) 

4. Терміни розгляду звернень громадян. (ст. 20 ЗУ „Про звернення 

громадян”) 



5. Основні нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини в 

Україні. 

6. Зміст права земельного сервітуту. Види права земельного сервітуту                

(ст. 98,99 Земельного кодексу України). 

7. Поняття та види договору. (ст. 626 Цивільного кодексу України) 

8. Порядок укладення договору. (Глава 53 Цивільного кодексу України) 

9. Поняття позовної давності. Загальна позовна давність. (ст. ст.  256, 257 

Цивільного кодексу України). 

10. Безхазяйне майно (ст. 335 Цивільного кодексу України) 

11. Публічна інформація. Забезпечення доступу до публічної інформації 

(ст.1,5 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) 

12. Публічна інформація з обмеженим доступом (ст.6 ЗУ «Про доступ до  

публічної інформації) 

13. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті міської ради: 

повноваження, склад, діяльність ( Кодекс України про адміністративні 

правопорушення). 

14. Гласність судового процесу в цивільному процесі (ст. 7 ЦПК України) 

15. Підстави закриття провадження по цивільній справі (ст. 255 ЦПК 

України) 

16. Порядок та строки апеляційного оскарження в адміністративному 

судочинстві. (ст. 186 Кодексу адміністративного судочинства України) 

17. Які справи розглядаються господарськими судами? (ст. ст. 12-16 

Господарсько процесуального кодексу України) 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради    Ганна ОЛЕКСІВ 

 

 


