
 
БІЛЕТ № 1 

1. Основні риси Української держави за Конституцією України. 
2. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи 
місцевого самоврядування і посади за Законом України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування. 
3. Визначення термінів:  корупція,  близькі особи,  конфлікт інтересів, 
корупційне    правопорушення,    неправомірна    вигода (стаття 1). 
4. Поняття місцевого самоврядування . 
5. Службова інформація. 
 

БІЛЕТ № 2 
1. Форма правління в Україні. 
2. Право на службу в органах місцевого самоврядування. 
3. Суб'єкти  відповідальності  за  корупційні  правопорушення (стаття 4). 
4. Основні принципи місцевого самоврядування. 
5. Захист особи, яка оприлюднює інформацію. 
 

БІЛЕТ № 3 
 

1. Визнання найвищої соціальної цінності України. 
2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування. 
3. Суб'єкти,   які   здійснюють  заходи  щодо  запобігання  і протидії корупції. 
4. Відносини  органів  місцевого  самоврядування   з підприємствами, 
установами  та організаціями,  що не   перебувають    у    комунальній    
власності відповідних територіальних громад. 
5. Обов'язки розпорядників інформації. 
 

БІЛЕТ № 4 
1. Конституційний статус державної мови та мови національних меншин 
України. 
2 Основні  напрями державної політики щодо служби в органах 
місцевого самоврядування. 
3. Обмеження    щодо   використання   службового   становища, сумісництва 
та суміщення з іншими видами діяльності. 
4. Повноваження  виконавчого комітету у  сфері  соціально-економічного  і 
культурного розвитку, планування та обліку. 
5. Оприлюднення інформації розпорядниками. 

 
БІЛЕТ № 5 

1. Об’єкти права власності народу України. 
2. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування. 
3. Обмеження  щодо  одержання  дарунків  (пожертв)  та роботи близьких 
осіб. 
4. Повноваження виконавчого комітету в галузі бюджету, фінансів і цін. 



5. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію. 
 
 

БІЛЕТ № 6 
1. Найважливіші функції держави. 
2. Основні права державних службовців. 
3. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність,  
пов'язану з  виконанням  функцій  держави,  місцевого самоврядування. 
4. Повноваження виконавчого комітету щодо управління комунальною 
власністю. 
5. Забезпечення доступу до інформації. 
 
 

БІЛЕТ № 7 
1. Державні символи  України. 
2. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування. 
3. Спеціальна  перевірка  щодо  осіб,  які   претендують   на зайняття  посад,  
пов'язаних  із  виконанням  функцій  держави або органів місцевого 
самоврядування. 
4. Повноваження виконавчого комітету в   галузі   житлово-комунального  
господарства, побутового,     торговельного обслуговування,    громадського      
харчування,  транспорту і зв'язку. 
5. Службова інформація. 
 

БІЛЕТ № 8 
1. Конституційне право на працю. 
2. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування . 
3. Фінансовий контроль. 
4. Повноваження виконавчого комітету у галузі будівництва. 
5. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної 
інформації. 

 
БІЛЕТ № 9 

1. Конституційне право на освіту. 
2. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування. 
3. Кодекси  поведінки  та  врегулювання  конфлікту  інтересів. 
4. Повноваження  виконавчого комітету у  сфері освіти,  охорони здоров'я, 
культури, фізкультури і спорту. 
5. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників 
інформації. 
 

БІЛЕТ № 10 
1. Конституційне право на соціальний захист. 
2. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого 
самоврядування та проходженням служби. 
3. Антикорупційна  експертиза  проектів  нормативно-правових актів. 



4. Повноваження   виконавчого комітету у   сфері  регулювання  земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища. 
5. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію. 
 

БІЛЕТ № 11 
1. Конституційне право на охорону здоров’я . 
2. Декларація доходів посадових осіб місцевого самоврядування. 
3. Участь  громадськості  в  заходах  щодо   запобігання   і протидії корупції. 
4. Повноваження виконавчого комітету у сфері соціального захисту 
населення. 
5. Плата за надання інформації. 

 
БІЛЕТ № 12 

1. Обов’язки громадянина  України. 
2. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування. 
3. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії 
корупції.  
4. Повноваження   виконавчого комітету в   галузі   зовнішньоекономічної 
діяльності. 
5. Строк розгляду запитів на інформацію. 
 

БІЛЕТ № 13 
1. Право громадян на вибори. 
2. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування. 
3. Види  відповідальності   за   корупційні   правопорушення. 
4. Повноваження    виконавчого комітету  щодо      вирішення     питань 
адміністративно-територіального устрою. 
5. Оформлення запитів на інформацію. 
 

БІЛЕТ № 14 
1. Порядок обрання президента України. 
2. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування. 
3. Особливості  звільнення  з  роботи  осіб,   які   вчинили корупційні 
правопорушення. 
4. Повноваження  виконавчого комітету щодо   забезпечення   законності,  
правопорядку, охорони прав, свобод і законних  інтересів громадян. 
5. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації. 
 

БІЛЕТ № 15 
1. Повноваження президента України. 
2. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування. 
3. Визначення  термінів:  корупція,  близькі особи,  конфлікт інтересів, 
корупційне    правопорушення,    неправомірна    вигода (стаття 1). 
4. Повноваження  виконавчого комітету  щодо   відзначення   державними  
нагородами  України. 



5. Відповідальні особи з питань запитів на інформацію. 
 

 
БІЛЕТ № 16 

1. Основні риси Української держави за Конституцією України. 
2. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування. 
3. Особливості  звільнення  з  роботи  осіб,   які   вчинили корупційні 
правопорушення. 
4. Повноваження  сільського,   селищного,   міського голови. 
5. Оприлюднення інформації розпорядниками. 
 

 
БІЛЕТ № 17 

1. Форма правління в Україні. 
2. Оплата праці державного службовця. 
3. Відновлення прав і законних  інтересів  та  відшкодування збитків,  шкоди,  
завданих  фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного 
правопорушення. 
4. Порядок формування рад. 
5. Обов'язки розпорядників інформації. 
 

БІЛЕТ № 18 
1. Визнання найвищої соціальної цінності України. 
2. Щорічні  та  додаткові  відпустки. 
3. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії 
корупції. 
4. Поняття місцевого самоврядування. 
5. Розпорядники інформації. 
 

БІЛЕТ № 19 
1. Конституційний статус державної мови та мови національних меншин 
України. 
2. Пенсійне забезпечення. 
3. Участь  громадськості  в  заходах  щодо   запобігання   і протидії корупції. 
4. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні. 
5. Суб'єктами  відносин  у   сфері   доступу   до   публічної інформації є. 
 

 
БІЛЕТ № 20 

1. Об’єкти права власності народу України. 
2. Відповідальність  за порушення законодавства. 
3. Антикорупційна  експертиза  проектів  нормативно-правових актів. 
4. Основні принципи місцевого самоврядування . 
5. Захист особи, яка оприлюднює інформацію. 
 

 



 
 

БІЛЕТ № 21 
1. Найважливіші функції держави. 
2. Етика поведінки. 
3. Кодекси  поведінки  та  врегулювання  конфлікту  інтересів . 
4. Система місцевого самоврядування. 
5. Доступ до інформації про особу. 
 

БІЛЕТ № 22 
1. Державні символи  України. 
2.Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи 
місцевого самоврядування і посади за Законом України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування». 
3. Фінансовий контроль. 
4. Відповідальність посадової особи місцевого  самоврядування. 
5. Службова інформація. 

 
БІЛЕТ № 23 

1. Конституційне право на працю. 
2. Право на службу в органах місцевого самоврядування. 
3. Спеціальна  перевірка  щодо  осіб,  які   претендують   на зайняття  посад,  
пов'язаних  із  виконанням  функцій  держави або органів місцевого 
самоврядування. 
4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування. 
5. Таємна інформація. 
 

БІЛЕТ № 24 
1. Конституційне право на освіту. 
2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування. 
3. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність,  
пов'язану з  виконанням  функцій  держави,  місцевого самоврядування. 
4. Сільський, селищний, міський голова. 
5. Конфіденційна інформація. 
 

БІЛЕТ № 25 
1. Конституційне право на соціальний захист. 
2. Основні  напрями державної політики щодо служби в органах місцевого 
самоврядування. 
3. Обмеження  щодо  одержання  дарунків  (пожертв)  та роботи близьких осіб. 
4. Відносини  органів  місцевого  самоврядування  з підприємствами, 
установами та організаціями,  що перебувають у        комунальній       власності  
відповідних територіальних громад. 
5. Публічна  інформація. 
 

БІЛЕТ № 26 



1. Конституційне право на охорону здоров’я . 
2. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування. 
3. Відновлення прав і законних  інтересів  та  відшкодування збитків,  шкоди,  
завданих  фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного 
правопорушення. 
4. Державний   контроль  за  діяльністю  органів  і посадових осіб місцевого 
самоврядування. 
5. Публічна інформація з обмеженим доступом. 
 

БІЛЕТ № 27 
1. Обов’язки громадянина  України. 
2. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування. 
3. Обмеження    щодо   використання   службового   становища, сумісництва 
та суміщення з іншими видами діяльності. 
4. Законодавство про місцеве самоврядування. 
5. Забезпечення доступу до інформації. 
 

БІЛЕТ № 28 
1. Право громадян на вибори. 
2. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування. 
3. Суб'єкти,   які   здійснюють  заходи  щодо  запобігання  і протидії корупції. 
4. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад (не більше 10 
пунктів). 
5. Принципи забезпечення доступу до публічної  інформації. 
 

БІЛЕТ № 29 
1. Порядок обрання президента України. 
2. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування. 
3. Антикорупційна  експертиза  проектів  нормативно-правових актів. 
4. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування. 
5. Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації. 
 

БІЛЕТ № 30 
1. Повноваження президента України. 
2. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування. 
3. Відновлення прав і законних  інтересів  та  відшкодування збитків,  шкоди,  
завданих  фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного 
правопорушення. 
4. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування. 
5. Мета і сфера дії Закону «Про доступ до публічної інформації». 
 
 


