
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

07.07.2021                                                                                                  № 168 

  

 

Про внесення доповнень до переліку питань для перевірки знань кандидатів на 

заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування 

Пирятинської міської ради 

 

 

Відповідно до статей 42, 50 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, статті 10 Закону України „Про службу в органах місцевого 

самоврядування“, постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого                 

2002 року № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад державних службовців“ (із змінами), наказу 

Головного управління державної служби України від 08.07.2011  № 164 „Про 

затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення 

вакантних посад державних службовців“, зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 28 липня 2011 року за № 930/19668,  у звʼязку зі змінами у структурі 

виконавчих органів Пирятинської міської ради,  з метою належного проведення 

іспиту на заміщення вакантних посад та об’єктивного оцінювання кандидатів: 

1. Внести доповнення до переліку питань для перевірки знань кандидатів 

на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування 

Пирятинської міської ради (далі – Перелік питань), що додається. 

2. Відділу персоналу, організаційної роботи та інформаційної політики 

виконкому міської ради (Мілюта О.А.) забезпечити доповнення  Переліку 

питань на офіційному вебсайті Пирятинської міської ради.   

   

 

 

 

 

Міський голова 

  

 

Андрій СІМОНОВ 

 

 

 



 1 

Додаток  

 розпорядження  

                                                                                     міського  голови   

    07.07.2021 № 168 

 

 

Перелік  питань  

для перевірки знань кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб 

місцевого самоврядування Пирятинської міської ради 

 

 

 Питання  на перевірку знань з урахуванням специфіки 

функціональних обов’язків головного спеціаліста з питань запобігання 

корупції виконкому міської ради 

 

 

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування; потенційний конфлікт 

інтересів; правопорушення, пов’язане з корупцією; викривач; регулярні канали 

повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень (стаття 1). 

2.  Законодавство у сфері запобігання корупції (стаття 2). 

3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції               

(стаття 4). 

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції 

(стаття 11). 

5. Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та 

виявлення корупції (стаття 13-1). 

6. Основні завдання уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з 

питань запобігання та виявлення корупції корупції (частина 6 стаття 13-1). 

7. Антикорупційна політика (стаття 18). 

8. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26). 

9. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів 

(стаття 29). 

10. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності 

окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування (стаття 35-1). 

11. Облік та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 47). 

12. Забезпечення умов для повідомлення інформації про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

Закону України „Про запобігання корупції“ (стаття 53-1). 
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13. Повноваження уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з 

питань запобігання та виявлення корупції у сфері захисту викривачів                  

(стаття 53-9). 

14. Антикорупційна експертиза (стаття 55). 

15. Незаконні акти та правочини (стаття 67). 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради    Ірина КОЗІН 


