
 
УКРАЇНА 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

12.10. 2021 року                                                                № 228 

c. Лука-Мелешківська 

 

 Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

керівника Центру надання адміністративних послуг  

 Лука-Мелешківської сільської ради  

 

       Відповідно до ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року 

№ 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державних службовців», наказу Головного управління 

державної служби від 08.07.2011 №164 «Про затвердження Загального 

порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад 

державних службовців» 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади керівника 

Центру надання адміністративних послуг Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

      2. Затвердити персональний склад конкурсної комісії на заміщення 

вакантної посади керівника Центру надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) Лука-Мелешківської сільської ради. (відповідно до додатку 1). 

     3. Затвердити вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади 

керівника Центру надання адміністративних послуг Лука-Мелешківської 

сільської ради (відповідно до додатку 2). 

     4. Затвердити перелік питань на перевірку знань законодавства 

(відповідно до додатку 3). 

           5. Доручити прес-секретарю Лука-Мелешківської сільської ради,       

Кириленко Катерині Андріївні опублікувати на офіційному сайті Лука-

Мелешківської сільської ради  http://lmotg.gov.ua/  повідомлення про 

оголошення конкурсу  (відповідно до додатку 4) 

           6. Контроль за виконанням  даного розпорядження залишаю за собою. 

Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ 

http://lmotg.gov.ua/


 

Додаток  1 

до розпорядження сільського голови 

від 12 .10.2021 р. № 228 

 

Конкурсна комісія на заміщення вакантної посади керівника Центру 

надання адміністративних послуг Лука-Мелешківської сільської ради. 

 

Голова комісії – Сільський голова Августович Б.І.; 

Заступник голови комісії –  Заступник сільського голови Бондарчук Е.О.; 

Члени комісії: 

Секретар сільської ради – Шеванюк О.В.; 

Начальник юридичного відділу - Бондар В.М.; 

Начальник фінансового відділу  – Шило В.М. ; 

Староста Яришівського старостинського округу – Кухар В.А.; 

Староста Хижинецького старостинського округу -  Тернопільський О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2  

до розпорядження сільського голови 

від 12.10.2021 р. № 228 

 

Вимоги до кандидата на заміщення вакантної керівника Центру 

надання адміністративних послуг Лука-Мелешківської сільської 

ради. 

 

 освіта вища за відповідним освітньо–кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста  або  відповідно магістра, відповідного професійного 

спрямування; 

 стаж роботи за фахом на державній службі чи в органах місцевого 

самоврядування  не менше 3-х років. 

 обов’язкове досконале володіння комп’ютером та державною мовою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

Додаток 3 

до розпорядження сільського голови 

від 12.10.2021 р.№ 228 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ 

  

 Лука-Мелешківська сільська рада ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення 

вакантної посади керівника Центру надання адміністративних послуг Лука-

Мелешківської сільської ради. 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: 

Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі особисто подають та/або надсилають 

електронною поштою  до конкурсної комісії Лука-Мелешківської сільської ради такі 

документи : 

 1.  Заяву про участь у конкурсі  

 2.  Заповнену особову картку (форма П-2ДС); 

 3.  Дві фотокартки розміром 4х6 см; 

 4.  Копії документів про освіту; 

 5.  Підтвердження про заповнення декларації кандидата на посаду в Єдиному 

державному реєстрі декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування; 

 6.  Копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду; 

 7.  Копія трудової книжки; 

 8.  Копію військового квитка для військовозобов’язаних; 

 9. Документ що підтверджує володіння державною мовою: документ про повну 

загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення 

особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або державний 

сертифікат про рівень володіння державною мовою) 

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи 

стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, 

рекомендації, наукові публікації тощо). 

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною 

поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного 

законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву. 

 

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ  ПОСАДИ : 

 освіта вища за відповідним освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста  або  

відповідно магістра, відповідного професійного спрямування; 
 стаж роботи за фахом або на керівних посадах на державній службі чи в органах 

місцевого самоврядування  не менше 3-х років; 
 досконале володіння комп’ютером та державною мовою.  

 Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад державних 

службовців, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції 

України, законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування","Про 

запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних 

повноважень. 



До участі у конкурсі не допускаються особи, які: 

- визнані в установленому порядку недієздатними; 

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади; 

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є 

їхніми близькими особами; 

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на 

визначений термін; 

- в інших випадках, установлених законами. 

 Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення 

конкурсу кінцева дата прийняття документів 12 листопада 2021 року за адресою: с.Лука-

Мелешківська, вул.Центральна, 2А, Лука-Мелешківська сільська рада,   

lukamelsrlaw@ukr.net тел. (0432) 56-41-51,  

067 175 31 26 Бондар Вадим Михайлович 
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Додаток 4 

до розпорядження сільського голови 

від 12.10.2021 р.№ _____ 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про 

місцеве самоврядування в Україні " , «Про службу в органах 

місцевого самоврядування»та "Про запобігання корупції", ", а 

також законодавства з урахуванням специфіки функціональних 

повноважень 

 

I. 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). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4175
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4181
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4178
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4196
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4204
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4208
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4215
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4226
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4303
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4337
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4317
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4324
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4384
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4394
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4465
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4537
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4591
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4624
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4664
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4694
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4707
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4719
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4736
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4749


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). 

 

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах 

місцевого самоврядування". 
1.Основні принципи служби  в органах місцевого самоврядування (ст.. 4).  

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування  (стаття 5).  

3. Посадова особа місцевого самоврядування, посади в органах місцевого 

самоврядування.(стаття.2,3)  

4. Державна політика 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. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування 

та проходженням служби (статті 12) 

8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).  

9. Присяга  посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).  

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).  

11. Класифікація посад в органах  місцевого самоврядування (стаття 14).  

12.Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15)  

13. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16) 

14. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.(стаття 17).  

15. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 

18).  

16. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).  

17.Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21).  

18. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24).  

18. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (стаття 22)  

20. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого 

самоврядування (стаття 23). 

 ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“ 
1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2). 

 2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4). 

3. Повноваження сільських, селищних, міських рад (статті 25, 26). 

 4. Основні повноваження виконавчих органів сільських, селищних і міських рад (статті 27-

40). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4768
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4801
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4829
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4846
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4857
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4871
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 5. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42). 

6. Порядок формування рад (стаття 45). 

 7. Основні розділи Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“. 

 8. Місцеві податки і збори (стаття 69). 

 9. Місцеві бюджети (статті 63). 

10. Порядок скликання і проведення сесії ради (стаття 46). 

11. Постійні комісії ради, їх завдання та повноваження (стаття 47). 

 12. Депутат ради (стаття 49). 

13. Секретар сільської, селищної, міської ради (стаття 50). 

14. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради (стаття 51). 

15. Повноваження виконавчого комітету (стаття 52). 

 16. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59). 

 17. Право комунальної власності (стаття 60). 

 18. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (статті 74-77). 

 19. Виконавчі органи рад (стаття 11). 

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 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). 
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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). 

 

V.Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки 

функціональних повноважень  

 

1. Визначення термінів: адміністративна послуга, суб’єкт звернення, суб’єкт 

надання адміністративної послуги (стаття 1 Закону України «Про адміністративні 

послуги»). 

2. Сфера дії Закону України «Про адміністративні послуги» (стаття 2 Закону 

України «Про адміністративні послуги»). 

3. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг (стаття 3 Закону 

України «Про адміністративні послуги»). 

4. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг (стаття 4 Закону 

України «Про адміністративні послуги»). 

5. Основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг  

(стаття 5 Закону України «Про адміністративні послуги»).  

6. Інформація про адміністративні послуги (стаття 6 Закону України «Про 

адміністративні послуги»). 

 7. Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг(стаття 7 Закону України 

«Про адміністративні послуги»). 

 8. Інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги (стаття 8 Закону 

України «Про адміністративні послуги»). 

9. Порядок надання адміністративних послуг (стаття 9 Закону України «Про 

адміністративні послуги»). 

10. Строки надання адміністративних послуг (стаття 10 Закону України «Про 

адміністративні послуги»). 

11. Плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір) (стаття 11 

Закону України «Про адміністративні послуги»). 

12. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини (п.п. 5, 8, 20, 21, 23 

Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 березня 2016 р. № 207).  

13. Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 років (п.п. 18, 

23, 26, Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207). 

 14. Які документи подає до органу реєстрації особа або її представник для 

реєстрації місця проживання (п. 18 Правил реєстрації місця проживання, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 

207).  

15. Перелік документів, що подає особа разом із заявою для здійснення зняття з 

реєстрації місця поживання (п. 26 Правил реєстрації місця проживання, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 

207).  
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