
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02 березня 2020 року № 39-К

Про оголошення конкурсу на
заміщення вакантних посад

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», 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» (із змінами), 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» (із змінами), Порядку
проведення конкурсу та Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування Гребінківської міської ради
та її виконавчих органів, затверджених розпорядженням міського голови від
19.08.2019 року № 117-К «Про затвердження Порядку проведення конкурсу
та Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб
місцевого самоврядування Гребінківської міської ради та її виконавчих
органів»:

1. Оголосити конкурс на вакантну посаду начальника відділу
комунального господарства, транспорту та благоустрою
виконавчого комітету Гребінківської міської ради (текст
оголошення додається, додаток 1).

2. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади головного
спеціаліста відділу комунального господарства, транспорту та
благоустрою виконавчого комітету Гребінківської міської ради
(текст оголошення додається, додаток 1).

3. Затвердити перелік питань для проведення конкурсного іспиту на
заміщення вакантних посад, додається (додаток 2).

4. Забезпечити оприлюднення оголошення про проведення
конкурсного відбору на вакантну посаду начальника та головного
спеціаліста відділу комунального господарства, транспорту та
благоустрою виконавчого комітету Гребінківської міської ради в
засобах масової інформації та на офіційному сайті Гребінківської
міської ради.



5. Забезпечити прийом документів від претендентів на заміщення
вакантної посади начальника та головного спеціаліста відділу
комунального господарства, транспорту та благоустрою
виконавчого комітету Гребінківської міської ради.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
керуючого справами виконкому міської ради Лисогор В.М.

Міський голова В.І. Колісніченко



Додаток 1
до розпорядження міського
голови від 02.03.2020 р. № 39-К

ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради оголошує конкурс:
1) на заміщення вакантної посади начальника відділу комунального

господарства, транспорту та благоустрою виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

- громадянин України;
- вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного

напряму підготовки;
- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах

державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років;

- вільне володіння державною мовою.

2) на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу
комунального господарства, транспрту та благоустрою
виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

- громадянин України;
- вища освіта не нижче ступеня бакалавра відповідного напряму

підготовки;
- вільне володіння державною мовою.

Перелік документів:
- заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення

заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо
прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та
проходженням служби;

- заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
- подання шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларації

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається НАЗК;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;



- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння
вченого звання, присудження наукового ступеня;

- копія документа, який посвідчує особу;
- копія військового квитка (для військовослужбовців або

військовозобов'язаних);
- довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
- - визнані в установленому порядку недієздатними;
- - мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової

особи місцевого самоврядування;
- - у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі

близьким особам;
- - позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом

порядку на визначений термін;
- - в інших випадках, установлених законами.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент. Під час
проведення конкурсу кандидати складають письмово іспит та проходять
співбесіду. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня
оголошення конкурсу за адресою: м. Гребінка, вул. Ярослава Мудрого, 35,
Гребінківська міська рада.

Телефон для довідок та додаткової інформації: (05359) 91-2-06.

Міський голова В. Колісніченко



Додаток 2
до розпорядження міського
голови від 02.03.2020 р. № 39-К

ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання Конституції України та Законів України

1. Питання на перевірку знання Конституції України
1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин
України (стаття 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43).
10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).
14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється
виключно законами України (стаття 92).
17. Державний бюджет України (стаття 96).
18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
19. Повноваження Президента України (стаття 106).
20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і
оборони України (стаття 107).
21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
25. Система судів в Україні (стаття 125).
26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим
(стаття 137).
29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття
143).



32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції
України (стаття 154).

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

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової
особи та посади (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. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах

місцевого самоврядування (стаття 6).
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(стаття10)
8. Присяга посадової особи місцевого самоврядування (стаття 11).
9. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого

самоврядування (стаття 12).
10.Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування

(стаття 13).
11.Ранги посадових осіб місцевого самоврядування, порядок їх

присвоєння (стаття 15).
12.Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування

(стаття 16).
13.Граничний вік перебування на службі в органах місцевого

самоврядування (стаття 18).
14.Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування

(стаття 20).
15.Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах

місцевого самоврядування (стаття 23).
16.Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).
17.Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування ( стаття

24).
18.Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого

самоврядування ( стаття 7)
19.Атестація посадових осіб місцевого самоврядування ( стаття 17).
20.Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення ( стаття 21).



3. 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 та склад Національного агентства з питань запобігання корупції
(статті 4,5).

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. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики
(стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого
становища та одержання подарунків (статті 22,23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами
діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25,27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту

інтересів (стаття 29).
12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи

підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій

держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка

декларації (статті 49,50).
16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії

корупції (стаття 53).
18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної

влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
20. Спеціальна перевірка (стаття 56).
21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи

(стаття 61).
22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією

правопорушення (стаття 65).

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran6
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran24
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran42
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran50
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran159
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran183
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran183
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran215
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran260
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran311
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran313
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran335
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran348
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran359
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran372
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran405
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran417
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran439
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran488
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran493
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran500
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran512
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran526
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran529
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran550
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran649
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran701


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

1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
2. Територіальні громади (стаття 6).
3. Місцеві ініціативи(стаття 9).
4. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).
5. Виконавчі органи рад (стаття 11).
6. Громадські слухання (стаття13).
7. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку,

планування та обліку (стаття 27).
8. Повноваження щодо управління комунальною власністю (стаття 29).
9. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).
10.Повноваження у галузі будівництва (стаття 31).
11.Повноваження в галузі житлово-комунального господарства,

побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування,
транспорту і зв'язку (стаття 30).

12.Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
перед територіальними громадами (стаття 75).

13.Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).
14.Система місцевого самоврядування (стаття 5).
15.Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад (стаття 26).
16.Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, селищної,

міської, районної у місті ради (стаття 54).
17.Конфлікт інтересів (стаття 591 ).
18.Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).



5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки
роботи на посаді начальника відділу комунального господарства та
благоустрою виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Закони України «Про благоустрій населених пунктів», «Про житлово-
комунальні послуги», «Про відходи», «Про оцінки впливу на довкілля»)

1. Розкрийте значення термінів: благоустрій населених пунктів; заходи з
благоустрою населених пунктів (стаття 1 Закону України «Про благоустрій
населених пунктів»).
2. Призначення благоустрою населених пунктів ( стаття 2 Закону України
«Про благоустрій населених пунктів»).
3. Повноваження сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів
у сфері благоустрою населених пунктів ( стаття 10 Закону України «Про
благоустрій населених пунктів»).
4. Об'єкти у сфері благоустрою населених пунктів ( стаття 13 Закону України
«Про благоустрій населених пунктів»).
5. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою ( стаття 16 Закону
України «Про благоустрій населених пунктів»).
6. Організація благоустрою населених пунктів ( стаття 20 Закону України
«Про благоустрій населених пунктів»).
7. Комплексний благоустрій ( стаття 22 Закону України «Про благоустрій
населених пунктів»).
8. Правила благоустрою території населеного пункту ( стаття 34 Закону
України «Про благоустрій населених пунктів»).
9. Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів ( стаття 36 Закону
України «Про благоустрій населених пунктів»).
10. Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів ( стаття 40
Закону України «Про благоустрій населених пунктів»).
11. Визначення термінів: послуга з управління багатоквартирним будинком;
споживач житлово-комунальних послуг; управитель багатоквартирного
будинку ( стаття 1 Закону України « Про житлово- комунальні послуги»).
12. Повноваження органів державної влади та органів місцевого
самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг ( стаття 4 Закону
України « Про житлово- комунальні послуги»).
13. Договори про надання житлово-комунальних послуг ( стаття 12 Закону
України « Про житлово- комунальні послуги»).
14. Визначення основних термінів: поводження з відходами; Державний
класифікатор відходів; оброблення (перероблення) відходів ( стаття 1 Закону
України «Про відходи»).
15. Суб'єкти права власності на відходи( стаття 9 Закону України «Про
відходи»).
16. Виявлення та облік безхазяйних відходів( стаття 12 Закону України «Про
відходи»).



17. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з
відходами ( стаття 21 Закону України «Про відходи»).
18. Зміст і суб’єкти оцінки впливу на довкілля ( стаття 2 Закону України
«Про оцінки впливу на довкілля»).
19. Дайте визначення термінів: вплив на довкілля; планована діяльність;
уповноважений територіальний орган; уповноважений центральний орган
( стаття 1 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).
20. Гласність оцінки впливу на довкілля( стаття 4 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля»).

Міський голова В. Колісніченко


