
 
УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ  
  

 

від 19.11.2019 № 611рг 
             м.Покровськ 

 

 

Про затвердження Переліку питань  

для проведення іспиту кандидатів  

на заміщення вакантних посад  

 

 

Відповідно до затвердженого розпорядженням міського голови Порядку 

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб 

Красноармійської міської ради          від 10.04.2012 № 98рг (із змінами),  згідно 

Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних 

службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

15.02.2002 р. № 169, Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення 

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого 

розпорядженням міського голови від 16.09.2011 № 240рг, керуючись статтями 

42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

об’єктивної оцінки знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних 

посад та залучення на службу в органи місцевого самоврядування 

висококваліфікованих спеціалістів, - 

 

 

Затвердити Перелік питань для перевірки знання законодавства з 

урахуванням специфіки функціональних повноважень посадових осіб: 

1. Відділу «Контактний центр Покровської міської ради»  (додаток 1). 

2. Сектору державного контролю за додержанням законодавства про 

працю та охорони праці міської ради (додаток 2). 

 

 

 

 

В.п.міського голови        І.Сущенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

 розпорядження міського голови 

 від19.11.2019 № 611рг 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки 

функціональних повноважень  посадових осіб  відділу «Контактний центр 

Покровської міської ради» 

 

№ 

з/п 

Перелік питань Статті 

(пункти) 

 

Закон України «Про звернення громадян» 
1 Право на звернення згідно ЗУ «Про звернення громадян» 1 

2 Звернення громадян. Визначення термінів «Пропозиція (зауваження)», «Заява 

(клопотання)», «Скарга» 

3 

3 Вимоги до звернення 5 

4 Мова звернень і рішень та відповідей на них 6 

5 Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення 7 

6 Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню 8 

7 Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях 10 

8 Термін розгляду звернень громадян 20 

9 Відповідальність громадян за подання звернень протиправного характеру 26 

 

Закон України «Про захист персональних даних» 
1 Сфера дії Закону України «Про захист персональних даних» 1 

2 Визначення термінів «база персональних даних», «обробка персональних даних», 

згідно ЗУ «Про захист персональних даних» 

2 

3 Персональні дані як об'єкт захисту 5 

 

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» 
1 Визначення термінів «безоплатна правова допомога», «законні представники», 

«правові послуги» 

1 

2 Здійснення інформаційного наповнення, захисту інформації та контроль за 

дотриманням вимог щодо захисту інформації 

5,6 

3 Перелік правових послуг безоплатної первинної правової допомоги  7 

4 Суб'єкти права на безоплатну первинну правову допомогу 8 

5 Поняття безоплатної вторинної правової допомоги 13 

 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» 
1 Публічна інформація 1 

2 Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації 3 

3 Принципи забезпечення доступу до публічної інформації 4 

4 Забезпечення доступу до інформації 5 

5 Публічна інформація з обмеженим доступом 6 

6 Конфіденційна, таємна, службова інформація 7,8,9 

7 Розпорядники інформації 13 

8 Обов'язки розпорядників інформації 14 

9 Оформлення запитів на інформацію 15 

 

 

В.о.керуючого справами  

виконкому ради               О.Олехнович 



Додаток 2 

 розпорядження міського голови 

 від 19.11.2019 № 611рг 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки 

функціональних повноважень  посадових осіб  сектору державного контролю за додержанням 

законодавства про працю та охорони праці міської ради 

№ 

з/п 

Перелік питань Статті 

(пункти) 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 823 «Порядок 

здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю»  

1 У якій формі  та ким здійснюється заходи контролю за додержанням 

законодавства про працю 

2 

2 Документ, яким підтверджуються контрольні повноваження інспектора 3 

3 З яких підстав проводяться  інспекційні відвідування 5 

4 Хто може залучатися до  інспекційних відвідувань 7 

5 Яка тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування 10 

6 Права інспекторів праці 11 

7 Що забороняється інспекторам праці 13 

8 Права об’єкта відвідування  14 

9 У яких випадках складається акт про неможливість проведення інспекційного 

відвідування або невиїзного інспектування 

16 

10 Складення акта, припису за результатами інспекційного відвідування, 

невиїзного інспектування 

19-26 

11 Застосування заходів впливу у зв’язку з порушенням законодавства про 

працю 

27-29 

12 Оскарження припису або вимоги інспектора праці 30 

13 Забезпечення об’єкта відвідування та його працівників інформацією та 

консультаціями щодо найбільш ефективних способів дотримання 

законодавства про працю 

31-33 

Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість 

населенняпостанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 
1 Ким і на яких підставах можуть бути накладені штрафи  2 

2 У який термін приймається  рішення щодо розгляду справи про накладання 

штрафу та у який термін розглядається справа 

3-5 

4 Терміни сплати штрафу 9 

5 Порядок стягнення штрафів 11 

 

Закон України «Про охорону праці» 

1  Визначення понять і термінів: «охорона праці», «роботодавець», 

«працівник». 

1 

2 Державна політика в галузі охорони праці 4 

3 Права на охорону праці під час укладання трудового договору 5 

4 Охорона праці жінок 10 

5  Охорона праці неповнолітніх 11 

6 Охорона праці інвалідів 12 

7 Управління охороною праці та обов'язки роботодавця 13 

8 Служба охорони праці на підприємстві 15 

9 Комісія з питань охорони праці підприємства 16 

10 Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій 17 

11 Навчання з питань охорони праці 18 

12 Фінансування охорони праці 19 

13  Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва 

(виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва 

21 



14 Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій 22 

15 Відшкодування юридичним, фізичним особам і державі збитків, завданих 

порушенням вимог з охорони праці 

26 

16  Органи державного управління охороною праці 31 

17 Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці 35 

18 Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці 41 

19  Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці 42 

20 Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до 

законодавства використовують найману працю, посадових осіб та 

працівників 

43 

21  Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці 44 
 

 

 

В.о.керуючого справами  

виконкому ради               О.Олехнович 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


