
 
ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

сільського  голови 

 

 18.10.2021                                                                                                  № 138 

 

Про оголошення конкурсу на заміщення  

вакантних посад Тернівської сільської ради 

 

            Відповідно до п. 20 ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України №169 від 

15.02.2002 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад державних службовців» із змінами, наказу 

Головного управління державної служби України №164 від 08.07.2011 року 

«Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на 

заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України №930/19668 від 28.07.2011 року, із змінами, 

розпорядження сільського голови від 05.01.2019 року №2 «Про конкурсну 

комісію та порядок проведення конкурсу й  іспиту кандидатів на заміщення 

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування», із змінами, з 

метою об’єктивної оцінки знань та здібностей кандидатів на заміщення 

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:  

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад Тернівської 

сільської ради: 

- головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, 

комунальної власності, земельних відносин та житлово-комунального 

господарства; 

- головного спеціаліста відділу планування, бухгалтерського обліку та 

звітності; 

- головного спеціаліста-юриста відділу юридично-кадрового 

забезпечення. 

2. Затвердити перелік питань на перевірку знання законодавства з 

урахуванням специфіки функціональних повноважень (додаток 1). 

3. Оголошення про проведення конкурсу подати для опублікування в 

районній газеті «Сміла» та на офіційному вебсайті Тернівської сільської ради  

(додаток 2). 

4. Спеціалісту І категорії з кадрових питань забезпечити прийом 

документів від претендентів на заміщення зазначених вакантних посад 

Тернівської сільської ради протягом 30 календарних днів з дня публікації 

оголошення в засобах масової інформації.  

5.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Секретар сільської ради                                                  Тетяна ПОЛІЩУК 



Додаток 1 

до розпорядження  

сільського голови  

від 18.10.2021 р. №138   

 

І. Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням 

специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин 

та житлово-комунального господарства Тернівської сільської ради  

1. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (ст.118 

Земельного кодексу) 

2. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (ст.121 

Земельного кодексу) 

3. Передача земельних ділянок в оренду (ст.123,124,134  Земельного кодексу) 

4. Видалення дерев і кущів в населеному пункті (Постанова КМУ від 01. 08. 

2006 р. № 1045) 

5. Розпорядження землями колективної власності (п.21 Перехідних положень 

Земельного кодексу) 

6. Повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у 

галузі земельних відносин (ст.12 Земельного кодексу)  

7. Внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 

сільськогосподарського призначення (Закон №2178) 

8. Підстави припинення права власності на земельну ділянку (ст.140 

Земельного кодексу) 

9. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування 

(ст.159 Земельного кодексу) 

10. Строк дії договору оренди землі (ст.19 Закон про оренду землі) 

11. Поновлення договору оренди землі для сільськогосподарських потреб 

(ст.1261 Земельного кодексу) 

12. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев (ст.105 

Земельного кодексу) 

13. Категорії земель (ст.19 Земельного кодексу) 

14. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок (ст.20 

Земельного кодексу) 

15. Земельні ділянки для городництва (ст.36 Земельного кодексу) 

16. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх 

використання (ст.22 Земельного кодексу) 

17. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і гаражного будівництва (ст.40 Земельного кодексу) 

18. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної 

власності (ст.20 Земельного кодексу) 

19. Умови договору оренди землі (ст.15 Закон про оренду землі) 

20. Умови договору оренди землі (ст.16 Закон про оренду землі) 

21. Планування територій на місцевому рівні (ст.16 Закону про регулювання 

містобудівної діяльності) 

22. Прибережні захисні смуги (ст.60 Земельного кодексу) 

23. Склад земель водного фонду (ст.58 Земельного кодексу) 

24. Визначення земель лісогосподарського призначення (ст.55 Земельного 



кодексу) 

25. Види права земельного сервітуту (ст.99 Земельного кодексу) 

26. Визначення земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення (ст.65 Земельного кодексу) 

27. Землі промисловості (ст.66 Земельного кодексу) 

28. Землі природно-заповідного фонду (ст.43 Земельного кодексу) 

29. Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на жилий 

будинок, будівлю або споруду (ст.120 Земельного кодексу) 

30. Визначення земель житлової та громадської забудови (ст.38 Земельного 

кодексу). 

 

ІІ. Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням 

специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста відділу 

планування, бухгалтерського обліку та звітності 

 

1. Нормативно-правове забезпечення організації та ведення бухгалтерського 

облiку, складання фінансової звiтностi бюджетної установи. 

2. Визначення понять «бухгалтерський облік», «зобов’язання», «первинний 

документ», «фінансова звітність», «господарська операція». 

3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

4. Звітний період, види звітності для бюджетної установи. 

5. Облікові регістри та первинні документи бухгалтерського обліку. Вимоги 

до порядку їх складання. 

6. Вимоги складання та затвердження кошторису видатків на утримання 

державної установи та штатного розпису. 

7. Нормативно-правове забезпечення порядку встановлення посадових 

окладів, доплат, надбавок та нарахування заробітної плати державним 

службовцям та робітникам. 

8. Складові заробітної плати посадових осіб місцевого самоврядування, види 

заохочень та допомоги. 

9. Розмір премії, який може бути наданий посадовій особі місцевого 

самоврядування та нормативний документ, згідно з яким вона 

нараховується. 

10. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку 

відпускних, компенсації за невикористану відпустку, лікарняних. 

11. Нормативно-правове забезпечення порядку створення первинних 

документів, обліку банківських операцій, обліку товарно-матеріальних 

цінностей бюджетної установи та iнших об’єктiв майна. 

12. Обмеження, встановлені законодавством при закупівлі товарів, робіт та 

послуг за державні кошти. 

13. Порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на 

одержання матеріальних цінностей. 

14. Порядок обліку основних засобів у бюджетних установах. 

15. Порядок безоплатної передачі необоротних активів. 

16. Порядок списання основних засобів та матеріалів у бюджетних установах. 

17. Інвентаризація, її види та терміни проведення. 

18. Оприбуткування основних  транспортних засобів. 

19. Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми. 



20. Списання виробничих запасів, матеріалів 

21. Безоплатна передача необоротних активів. 

22. Інвентаризація необоротних активів. 

23. Ліквідація необоротних активів 

24. Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, які стали 

непридатними. 

25. Оприбуткування матеріалів. 

26. Нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. 

27. Реалізація  необоротних активів за рахунок коштів загального фонду 

(будівля). 

28. Придбання необоротних активів за рахунок коштів загального фонду 

(будівля). 

29. Компенсація за невикористану відпустку. 

30. Нарахування заробітної плати ,складання бухгалтерської проводки. 

 

ІІІ. Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням 

специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста-юриста 

відділу юридично-кадрового забезпечення  

 

1. Трудовий договір. 

2. Порядок і умови надання щорічних відпусток , їх тривалість. 

3. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого 

ним органу. 

4. Підстави припинення трудового договору. 

5. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з 

ініціативи працівника. 

6. Строки розрахунку при звільненні. Відповідальність за затримку 

розрахунку при звільненні. 

7. Види дисциплінарних стягнень, які застосовуються до працівників та 

порядок їх застосування. 

8. Строк позовної давності у трудових та цивільних правовідносинах. 

9. Термін розгляду звернень громадян. 

10. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких 

передбачається адміністративна відповідальність. 

11. Порядок пред’явлення претензії. 

12. Порядок і строки розгляду претензії. 

13. Зміст і форма позовної заяви. 

14. Строки апеляційного оскарження (згідно ЦПК та ГПК). 

15. Строк на касаційне оскарження ( згідно ЦПК і ГПК).   

16. Місцеві податки та збори: види та порядок встановлення   

17.  Представництво  в судовому процесі   

18.  Стадії судового розгляду.  

19. Укладення, зміна і розірвання договорів. 

20. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок 

21. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності 

у користування. 

22. Розгляд звернень, скарг та пропозицій громадян. 

23. Виконання місцевих бюджетів (ст.78 Бюджетного Кодексу України) 



24. Порядок звернення до суду (загальної юрисдикції та  господарського) 

25. Органи опіки та піклування:  повноваження, склад. 

26. Надання житлових приміщень: види житлових приміщень,  порядок 

надання 

27. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (ст. 121 

Земельного Кодексу України). 

28. Адміністративна комісія  при виконавчому комітеті  міської ради: 

повноваження, склад, діяльність. 

29. Колективний договір 

30. Відповідальність за порушення законодавства про працю (Стаття 265 

Кодексу Законів про працю України) 

 

 

 

Спеціаліст I категорії 

з кадрових питань                                                           І. ЛИСОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до розпорядження  

сільського голови  

від 18.10.2021 р. №138   

Зміст  

оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади:  

 

ОГОЛОШЕННЯ 

 

Тернівська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: 

- головного спеціаліста відділу планування, бухгалтерського обліку 

та звітності; 

- головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, 

комунальної власності, земельних відносин та житлово-

комунального господарства; 

- головного спеціаліста - юриста відділу юридично-кадрового 

забезпечення. 

Вимоги до кандидатів: громадяни України, повна вища освіта 

відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого 

самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не 

менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 

3 років, вільне володіння державною мовою, без вимог до стажу роботи, 

досконале знання комп’ютера і володіння ним.  

Необхідні документи для участі у конкурсі: 

- заява про участь у конкурсі; 

- заповнена особова картка/форма П-2ДС/ з відповідними додатками; 

- 2 фотокартки розміром 4х6 см; 

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння 

вченого звання, присудження наукового ступеня; 

- копія документа, який засвідчує особу; 

- копію військового квитка (для військовослужбовців або 

військовозобов’язаних); 

- 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, що видається Національною 

комісією зі стандартів державної мови; 

- особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її 

професійні та/або моральні якості. 

     Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання 

корупції», шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного 

агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua). 

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних 

днів з дня публікації оголошення в газеті «Сміла» та на офіційному вебсайті 



Тернівської сільської ради, за адресою: вул. Центральна, 35, с. Тернівка 

Смілянського району Черкаської області.     

Термін прийняття документів до 18.11.2021 року.   

Конкурс проводитиметься 23.11.2021 року. 

Додаткова інформація за тел. 0967043603 або за адресою: вул. Центральна, 35 

с. Тернівка Смілянського району Черкаської області 
 

 

 

 

Спеціаліст I категорії 

з кадрових питань                                                           І. ЛИСОКОНЬ 

 

 
 


