
Додаток 2
Розпорядження міського голови 
05.05.2020 №90

Перелік питань на перевірку та оцінку знань 
Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», 
«Про запобігання корупції», а також законодавства, з урахуванням 
специфіки функціональних повноважень державного реєстратора 

Перещепинської міської ради

І. Питання на перевірку знання Конституції України
1. Основні розділи Конституції України.
2. Принцип верховенства права (стаття 8).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
6. Найважливіші функції держави (стаття 17).
7. Право людини на свободу та особисту недоторканість (ст.29).
8. Всеукраїнський референдум (статті 72-74).
9. Конституційний склад Верховної ради України (ст.76).
10. Повноваження Президента України (стаття 106).
11. Рада національної безпеки і оборони України (стаття 107).
12. Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади (статті 113, 
114, 115).
13. Правосуддя в Україні (стаття 124).
14. Місцеве самоврядування (стаття 140).
15. Конституційний суд України (стаття 147).

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

1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування (статті 2, 4, 5).
2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому 
самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).
3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).
4. Місцевий референдум (стаття 7).
5. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування 
(стаття 15).
6. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого 
самоврядування (стаття 16).
7. Законодавство України про місцеве самоврядування (стаття 24).
8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у 
сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку 
(стаття 27).



9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в 
галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).
10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального 
господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського 
харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, ЗО).
11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у 
галузі будівництва (стаття 31).
12. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у 
галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища (стаття 33).
13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і 
законних інтересів громадян (стаття 38).
14. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).
15. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

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

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової 
особи місцевого самоврядування (статті 1, 2, 3).
2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
4. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування 
(стаття 7).
5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого 
самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого 
самоврядування (статті 14, 15).
11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування 
(стаття 20).
14. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах 
місцевого самоврядування (стаття 23).
15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

IV. Питання на перевірку знання Закону України
«Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне 
правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний 
конфлікт інтересів (стаття 1).



2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання 
корупції» (стаття 3).
3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 4).
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції 
(стаття 11).
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання 
корупції (стаття 14).
7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 
становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та 
обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів 
(стаття 29).
11. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування (стаття 45).
13. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка 
декларації (статті 49,50).
14. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади 
та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

У, Питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень 
Державного реєстратора Перещепинської міської ради 

(на знання Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»)

1. Сфера застосування Закону України « Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (ст. 1 ЗУ № 1952-IV ).
2. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації (ст.4 ЗУ 
№ 1952-IV).
3. Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрація прав (ст.5 
ЗУ № 1952-IV).
4. Повноваження суб’єктів державної реєстрації прав (ст. 9 ЗУ № 1952-IV).
5. Повноваження державного реєстратора (ст. 10 ЗУ № 1952-IV).
6. Проведення державної реєстрації прав (ст.18 ЗУ № 1952- IV).
7. Строки державної реєстрації прав та надання інформації з Державного 
реєстру прав ( ст. 19 ЗУ № 1952-IV).
8. Відмова в державній реєстрації прав (ст. 24 ЗУ № 1952-IV).
9. Зупинення державної реєстрації прав (ст. 25 ЗУ № 1952-IV).
10. Підстави для державної реєстрації прав (ст. 27 ЗУ № 1952-IV).
11. Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки державної та 
комунальної власності (ст. 28 ЗУ № 1952-IV).



12. Сфера дії Закону України «Про державну реєстрацію юридичних, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (ст. З ЗУ № 755--IV).
13. Система органів державної реєстрації та їх повноваження ( ст. 5 ЗУ № 
755-IV).
14. Обов’язки державного реєстратора (ст. 6 ЗУ № 755-IV).
15. Відомості Єдиного державного реєстру (ст.9 ЗУ № 755-IV).
16. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному 
реєстратору (ст. 15 ЗУ № 755-IV).
17. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації 
юридичної особи (ст. 17 ЗУ № 755-IV ).
18. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної 
особи - підприємця (ст. 17 ЗУ № 755-IV).
19. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації ( ст. 26 ЗУ 
№ 755-IV).
20. Реєстраційні справи (ст.30 ЗУ №t755-IV).
21. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної 
реєстрації ( ст.34 ЗУ № 755-IV).
22. Здійснення контролю у сфері державної реєстрації ( ст.34-1 ЗУ № 755-IV).
23. Плата у сфері державної реєстрації ( ст.36 ЗУ № 755-IV).
24. Підстави для відмови у державній реєстрації ( ст. 28 ЗУ № 755-IV).
25. Відповідальність у сфері державної реєстрації ст. 35 ЗУ № 755).

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету Л.В. ФІЛЯЮШКІНА


