
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 
29 квітня 2021 року                       м. Бережани                                            № 107-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 30.03.2021 року № 107-р 

 

V. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням 

специфіки функціональних повноважень відділів 

міської ради 

 

Відділ економічного розвитку 

«Ресурсний центр громади та підтримки підприємництва» 

 

Начальник відділу 
 

1. Чим регламентується створення та обсяг державного фонду 

регіонального розвитку? Ст.24-1 Бюджетного кодексу України 

2. На що спрямовуються кошти державного фонду регіонального 

розвитку? Ст.24-1 Бюджетного кодексу України 

3. Хто є суб‘єктом подання проектів на фінансування за рахунок коштів 

Державного фонду регіонального розвитку, порядок та строки 

подання? Ст.24-1 Бюджетного кодексу України 

4. Хто може бути заявником подачі проектів на попередній конкурсний 

відбір та оцінку проектів, що претендують на фінансування за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку? п.4 Порядку 

підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою 

КМУ від 18.03.2015 р.№196 

5. Які умови спрямування коштів державного фонду регіонального 

розвитку? п.6 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних 

програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися 

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, 

затвердженого постановою КМУ від 18.03.2015 р.№196 

6. Які основні умови оцінки та попереднього конкурсного відбору 

інвестиційних програм і проектів? п.7 Порядку підготовки, оцінки та 

відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку, затвердженого постановою КМУ від 

18.03.2015 р. №196 

7. Які документи подаються регіональній комісії для участі у 

конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку? Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

24.04.2015  № 80 

8. З врахуванням яких законів подаються документи до проекту для 

державного фонду регіонального розвитку що передбачає створення 

індустріального парку? П.5.  наказу Міністерства регіонального 



розвитку, будівництва житлово-комунального господарства України 

24.04.2015  № 80 

9. Визначення державної регіональної політики? ст.1 Закону України 

«Про засади державної регіональної політики» 

10. Визначення терміну «програма регіонального розвитку»? ст.1 Закону 

України «Про засади державної регіональної політики» 

11. Визначення терміну «проект регіонального розвитку»? ст.1 Закону 

України «Про засади державної регіональної політики» 

12. Які принципи державної регіональної політики? ст.1 Закону України 

«Про засади державної регіональної політики» 

13. Які пріоритети державної регіональної політики? ст.6 Закону України 

«Про засади державної регіональної політики» 

14. Що визначає державна стратегія регіонального розвитку? ст.8 Закону 

України «Про засади державної регіональної політики» 

15. Поняття регіональної стратегії розвитку та що вона визначає? ст.8 

Закону України «Про засади державної регіональної політики»  

16. Які повноваження міської ради у сфері державної регіональної 

політики? ст.8 Закону України «Про засади державної регіональної 

політики» 

17. Які механізми фінансування державної регіональної політики? ст.20 

Закон України «Про засади державної регіональної політики» 

18. Які джерела фінансування державної регіональної політики? ст.21    

Закон України «Про засади державної регіональної політики» 

     19.Які принципи фінансування регіонального розвитку? ст.22 Закон    

          України «Про засади державної регіональної політики» 

20. Поняття індустріального парку та його призначення. ст.1 Закону 

України «Про індустріальні парки» 

 

Головний спеціаліст  

 

1. Визначення поняття «підприємництво» ст.1 Закону України «Про 

підприємництво» 

2. Хто може бути суб’єктами підприємницької діяльності? » ст.2 Закону 

України «Про підприємництво» 

3. Які є принципи підприємницької діяльності? ст.5 Закону України «Про 

підприємництво» 

4. Підтримка підприємництва державою. ст.14 Закону України «Про 

підприємництво» 

5. Які є організаційні форми та види туризму? ст.4 Закон України «Про 

туризм» 

6. Які повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування в 

галузі туризму. ст.11 Закон України «Про туризм» 

7. Які права мають суб’єкти туристичної діяльності? ст.24 Закон України 

«Про туризм» 



8. Які обов’язки мають суб’єкти туристичної діяльності? ст.24 Закон 

України «Про туризм» 

9. Які основні напрямки державної підтримки в агропромисловому 

секторі? постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 

587, від 7 лютого 2018 р. № 106, від 7 лютого 2018 р. № 107, від 29 квітня 

2015 р. № 300 

10. Хто має право на отримання бюджетних коштів передбачених у 

державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і 

хмелярства? постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. 

№587 

11. Які розміри компенсації надаються суб’єктам господарювання, що 

плодово-ягідні насадження, виноградники та хмільники. постанова 

Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. №587 

12. Які розміри компенсації надаються суб’єктам господарювання, що є 

виробниками плодів, ягід, винограду та хмелю, або провадять 

сільськогосподарську діяльність з обробки, переробки та/або 

консервації плодів, ягід, винограду та хмелю. постанова Кабінету 

Міністрів України від 15 липня 2005 р. №587 

13. Яким вимогам повинні відповідати суб’єкти отримання фінансової 

підтримки з державного бюджету для розвитку  фермерських 

господарств? постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 

р. № 106 

14. За якими напрямками надається фінансова підтримка фермерських 

господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів? 

постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 106 

15. Яка форма підтримки з державного бюджету сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу може бути здійснена? постанова Кабінету 

Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 106 

16. Яка форма підтримки з державного бюджету новоствореного 

фермерського господарства може бути здійснена? постанова Кабінету 

Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 106 

17.  Яка форма підтримки з державного бюджету фермерського 

господарства (крім новоствореного) може бути здійснена? постанова 

Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 106 

18. За якими напрямками здійснюється державна підтримка розвитку 

тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції? 

постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107 

19. На яких умовах надається дотація на бджолосім’ї? постанова Кабінету 

Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107 

20. Які розміри, обсяги та особливості компенсації для здешевлення 

банківських кредитів суб’єктам господарювання агропромислового 

комплексу. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. 

№ 300. 

 
 
 
 



Відділ «Центр надання адміністративних послуг» міської ради 

Головний спеціаліст 

1. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг (ст. 3 Закону 

України «Про адміністративні послуги») 

2. Інформація про адміністративні послуги (ст. 6 Закону України «Про 

адміністративні послуги») 
3. Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг (ст. 7 Закону 

України «Про адміністративні послуги») 

4.  Інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги (ст. 8 

Закону України «Про адміністративні послуги») 

5. Порядок надання адміністративних послуг (ст. 9 Закону України «Про 

адміністративні послуги») 

6. Строки надання адміністративних послуг (ст. 10 Закону України «Про 

адміністративні послуги») 

7. Плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір). (ст. 11 

Закону України «Про адміністративні послуги») 

8. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання 

адміністративних послуг (  ст. 19 Закону України «Про адміністративні 

послуги») 

9.  Перелік необхідних документів для реєстрації місця проживання особи 

(п.18 Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 2 березня 

2016 р. № 207 (далі- Постанова)) 

10.  Орган реєстрації відмовляє в реєстрації/знятті з реєстрації місця 

проживання, якщо (п.11 Постанови від 2 березня 2016 р. № 207) 

11.  Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років проводиться               

(п. 20-21 Постанови  від 2 березня 2016 р. № 207)  

12.  Дії працівник органу реєстрації  при реєстрації особи (п. 23 Постанови від 

2 березня 2016 р. № 207) 

13.  Дії працівника у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно 

із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання (п. 24 Постанови 

від 2 березня 2016 р. № 207) 

14.  Реєстрація місця перебування особи (п.25 Постанови від 2 березня 2016 р. 

№ 207) 

15. Зняття з реєстрації місця проживання особи  (п. 26 Постанови від 2 березня 

2016 р. № 207) 

16. Зняття з реєстрації дитини віком до 14 років (п. 26(1) Постанови від 2 

березня 2016 р. № 207) 

17. Дії працівника органу реєстрації при знятті з реєстрації особи (п. 27 

Постанови від 2 березня 2016 р. № 207) 



18. Скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування 

особи (п. 28 Постанови від 2 березня 2016 р. № 207) 

19. Реєстр територіальної громади (п. 30 Постанови від 2 березня 2016 р.             

№ 207) 

20. Контроль за дотриманням органами реєстрації законодавства з питань 

реєстрації місця проживання (п. 31-35 Постанови від 2 березня 2016 р.            

№ 207) 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                          Ганна ОЛЕКСІВ 

 


