
Перелік питань щодо перевірки знань законодавства на заміщення 

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Вишнівецької селищної ради 

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України. 

1 . Основні розділи Конституції України. 

2.Форми правління в Україні. 

3. Визнання найвищої соціальної цінності України . 

4. Об’єкти права власності Українського народу . 

5. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється 

виключно законами України  

6. Державний бюджет України . 

7. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і 

оборони України . 

8. Склад Кабінету Міністрів України . 

9. Повноваження місцевих державних адміністрацій. 

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні ". 
1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України 

"Про місцеве самоврядування в Україні"  

2. Система місцевого самоврядування  

3. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль 

за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування  

4. Повноваження сільських, селищних рад  

5. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері 

соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку 

6. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, 

культури, фізкультури і спорту . 

7. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері 

соціального захисту населення  

 

ІІI. 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 за Законом України „Про службу в органах 

місцевого самоврядування"  

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування  

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування  

4. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування  

5. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування  

6.Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування 

7.Присяга посадових осіб місцевого самоврядування  



8.Обмеження , пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого 

самоврядування та проходження служби 

15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування  

 

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  

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання 

корупції»  

3.  Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища 

та одержання подарунків  

4. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів  

5.  Вимоги до поведінки осіб  

6. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування  

7. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації 
 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної 

середньої освіти 

І. Питання для перевірки знання Закону України «Про освіту» 

1. Що входить до системи освіти? 

2. Яку автономію держава гарантує закладам освіти? 

3. Хто може бути засновником закладу освіти? 

4. Що належить до обов'язків засновника закладу освіти? 

5. Хто затверджує статут закладу освіти? 

6. Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним 

(призначеним) керівником закладу освіти? 

7. Якими документами визначаються повноваження (права і 

обов'язки) та відповідальність керівника закладу освіти? 

8. Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти? 

9. Хто є учасниками освітнього процесу? 

10. Що передбачає професійний розвиток педагогічних працівників? 

11. За кошти якого бюджету забезпечуються підвезенням до закладу 

освіти й у зворотному напрямку здобувачі загальної середньої освіти, які 

проживають у сільській місцевості і потребують підвезення? 

12. Що означає «якість освіти»? 

13. Яка періодичність проходження атестації педагогічним 

працівником? 

 



II. Питання для перевірки знання Закону України  

«Про повну загальну середню освіту» 
1.Що належить до системи загальної середньої освіти ?  

2.На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта? 

 3.Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти? 

 4.За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної 

середньої освіти у сільській місцевості 

 5 .З якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної 

середньої освіти? 

 6.Які умови в закладі загальної середньої освіти свідчать про створення 

безпечного освітнього середовища? 

 7.Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний 

план роботи? 

8.На який строк укладається трудовий договір з особою, яка призначається на 

посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше? 

9.Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої 

освіти? 

10.Яка особа не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої 

освіти? 

11.Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти та визначає 

посадові обов’язки працівників закладу загальної середньої освіти? 

12.Яких принципів зобов'язані дотримуватися педагогічні працівники у 

відносинах з учнями та їх батьками? 

 13 Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження в закладі загальної 

середньої освіти та за яких умов допускається перерозподіл педагогічного 

навантаження протягом навчального року, хто може бути асистентом учня? 

  14. Хто визначає структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, 

навчального дня, занять, відпочинку між ними? 

 15.За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта? 

 16. Які діти обов'язково зараховуються до комунального закладу освіти для 

здобуття початкової та базової середньої освіти? 

  17. Що є підставою для утворення групи подовженого дня в закладі загальної 

середньої освіти, за рахунок яких коштів здійснюється оплата праці 

вихователів груп подовженого дня в комунальних закладах освіти? 

 18. На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої 

освіти? 

 
 

 


