
 
УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ  
  

 

від 27.07.2020 № 345рг 
             м.Покровськ 

 

 

Про затвердження Переліку питань для проведення  

іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  

сектору інформаційних технологій та автоматизованих  

систем міської ради  

 

 

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 кандидатів на заміщення вакантних посад сектору 

інформаційних технологій та автоматизованих систем міської ради (додається). 

 

 

 

В.п.міського голови             О.Требушкін 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

 розпорядження міського голови 

        від 27.07.2020 № 345рг 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки 

функціональних повноважень  кандидатів на заміщення вакантних посад  

сектору інформаційних технологій та автоматизованих систем міської ради 

 

№ 

з/п 

Перелік питань Статті 

 

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 

 

Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади 

1 Загальні положення організації функціонування веб-сайту органу 

виконавчої   влади 

Р.1 

2 Класифікація інформаційних матеріалів Р.2 

3 Організація  інформаційних  матеріалів на веб-сайті 3.1 

4 Визначення одиниць структури 3.2 

5 Типи розділів сторінки 3.3.1 

6 Принципи формування інформаційної структури веб-сайту органу  

виконавчої влади 

4.3 

7 Навігація сайту 5.1 

8 Посилання, які мають бути обов′язково розміщені на сайті органу 

виконавчої   влади 

5.11 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3  

«Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів 

виконавчої влади» 

1 Мета і шляхи оприлюднення інформації про діяльність органів 

виконавчої влади  

1,2 

2 Здійснення інформаційного наповнення, захисту інформації та 

контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації 

5,6 

3 Оформлення головної сторінки та подання інформації на офіційному 

веб-сайті органу виконавчої влади  

12-17 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373  

«Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних 

та інформаційно-телекомунікаційних системах» 

1 Інформація, що підлягає захисту в системі 4 

2 Вимоги до відкритої інформації 5 

3 Фактори, від яких здійснюється захист інформації 16 

4 Зміст плану захисту інформації в системі 19 



 

Закон України «Про інформацію» 

1 Сфера дії закону. Визначення термінів «документ», «захист інформації» 1 

2 Визначення термінів «інформація», «суб’єкт владних повноважень» 1 

3 Основні принципи інформаційних відносин 2 

 

Закону України "Про державну таємницю"  

1 Сфера дії Закону 3 

2 Компетенція державних органів, органів місцевого самоврядування та їх 

посадових осіб у сфері охорони державної таємниці 

5 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 851 

«Деякі питання використання доменних імен державними органами в українському 

сегменті Інтернету»  

1 Вимоги до доменних імен державними органами в українському 

сегменті Інтернету  

п.1-п.7 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 606 

«Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних 

ресурсів» 

1 Функції системи єлектронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів. 

п.4 

 

Закон України  

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» 

1 Доступ до інформації в системі ст.4 

2 Умови обробки інформації в системі ст.8 

3 Повноваження державних органів у сфері захисту інформації в системах ст.10 

 

Закон України  

«Про електронні документи та електронний документообіг» 

1 Правовий статус електронного документа та його копії ст.8 

2 Зберігання електронних документів та архіви електронних документів ст.13 

3 Обіг електронних документів, що містять інформацію з обмеженим 

доступом 

ст.15 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради      А.Жук 

 



 

 

 


