
                                                                               

                                                                           
          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
      РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

   15 січня 2018 року                          м. Деражня                       № 01– 02 – 03  

   Про затвердження переліку питань  
на перевірку знання законодавства 
України, під час проведення іспиту 
кандидата на заміщення вакантної 
посади спеціаліста І-ої категорії 
міськвиконкому-економіста  

   На підставі п.20 ч.4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, відповідно до ч.2 ст.10 Закону України “Про службу в органах 
місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 
15.02.02р. №169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад державних службовців”, наказу Головного 
управління Державної служби України  від  08.07.2011р.  № 164 “Про 
затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на 
заміщення вакантних посад державних службовців”, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 р. за № 930/19668: 

1. Затвердити перелік питань на перевірку знання законодавства України під 
час проведення іспиту кандидата на заміщення вакантної посади спеціаліста 
І-ої категорії міськвиконкому-економіста (додається). 
   2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської 
ради    Сидорук В. А..  

    

   Міський голова                                                                           А. М. Ковпак 



ЗАТВЕРДЖЕНО:  
розпорядження міського голови    
від 15 січня 2018р. № 01-02-03 

  

Перелік 
 питань на перевірку знання законодавства України під час проведення іспиту 

кандидата на заміщення вакантної посади спеціаліста І-ої категорії 
міськвиконкому-економіста 

1. Принципи на яких базується державне прогнозування та розроблення 
програм економічного та соціального розвитку (стаття 2 Закону України «Про 
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України»). 
2. Прогнозні і програмні документи економічного і соціального розвитку 
(розділ 2 «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України»). 
3. Розробка прогнозних та програмних документів економічного і соціального 
розвитку республіки Крим, областей, районів та міст (розділ 3 «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»). 
4. Прогнози розвитку галузей економіки (розділ 4 «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку України»). 
5. Повноваження та відповідальність учасників державного прогнозування та 
розроблення програм економічного та соціального розвитку (розділ 5 «Про 
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України») 
6. Що таке бюджет?  Що є бюджетною класифікацією? (стаття 2 Бюджетний 
кодекс України) 
7. Що таке бюджети місцевого самоврядування?  Що є бюджетною системою 
України? (стаття 2 Бюджетний кодекс України) 
8. Що таке бюджетний запит? Що таке дефіцит  бюджету ? (стаття 2 Бюджетний 
кодекс України) 
9. Що таке міжбюджетні трансферти? Що таке кошторис ? (стаття 2 Бюджетний 
кодекс України) 
10. Структура бюджетної системи України? (стаття 5 Бюджетний кодекс України) 
11. Хто забезпечуює складання бюджетних запитів? (стаття 35 Бюджетний кодекс 
України) 
12. Які бюджети включає Зведений бюджет району? (стаття 6 Бюджетний кодекс 
України) 
13. Які бюджети включає Зведений бюджет області ? (стаття 6 Бюджетний кодекс 
України) 
14. Яку інформацію має містити пояснювальна записка до проекту закону  
про Державний бюджет України? (стаття 38 Бюджетний кодекс України) 
15. Складові частини бюджету (стаття 13 Бюджетний кодекс України) 



16. Що визначається рішенням про місцевий бюджет? (стаття 76 Бюджетний 
кодекс України) 
17. Хто забезпечує виконання місцевих бюджетів? (стаття 78 Бюджетний кодекс 
України) 
18. Хто здійснює загальну організацію та управління виконанням 
відповідного місцевого бюджету? (стаття 78 Бюджетний кодекс України) 
19. Розпорядники бюджетних коштів (стаття 22 Бюджетний кодекс України) 
20. Затвердження місцевих бюджетів? (стаття 77 Бюджетний кодекс України) 
21. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного 
значення? (статті  88,91 Бюджетний кодекс України) 
22. Відповідно до чого виконується місцевий бюджет? (стаття 78 Бюджетний 
кодекс України) 
23. Види міжбюджетних трансфертів? (стаття 96 Бюджетний кодекс України) 
24. Ким ухвалюється внесення змін до рішення про місцевий бюджет?               
(стаття 78 Бюджетний кодекс України) 
25. Чи мають право здійснювати витрати місцевого бюджету Рада  міністрів 
Автономної Республіки Крим, виконавчі органи місцевої влади здійснювати 
витрати, якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення 
про місцевий бюджет? (стаття 79 Бюджетний кодекс України) 
26. Які видатки забороняється планувати та здійснювати з місцевих  
бюджетів ? (стаття 79 Бюджетний кодекс України) 
27. Чи допускається фінансування окремих бюджетних установ одночасно з 
різних бюджетів? (стаття 85 Бюджетний кодекс України) 
28. Що таке бюджетний період? (стаття 3 Бюджетний кодекс України) 
29. Склад бюджетного законодавства. (стаття 4 Бюджетний кодекс України) 
30. Принципи бюджетної системи України (стаття 7 Бюджетний кодекс України) 

Секретар міської ради                                                                    Сидорук В. А.  




