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Шепетівська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної  посади  
начальника управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської 
ради.  

 
До участі  у конкурсі запрошуються особи, які мають:  

– вищу освіту: економічну, енергетичну, будівництво та цивільна інженерія;  
– досвід роботи на комп’ютері; 
– стаж роботи в органах місцевого самоврядування або в інших сферах не менше 2-х 

років; 
– вільне володіння державною мовою 

таподають до конкурсноїкомісіївиконавчого комітету Шепетівської міської ради 
такідокументи: 

– заяву про участь у конкурсі, в якійзаявниквказує, 
щовінознайомленийізвстановленимизаконодавствомобмеженнямищодоприйняття та 
проходженняслужби в органах місцевогосамоврядування; 

– заповненуособовукартку (форма П-2 ДС) з відповіднимидодатками; 
– двіфотокарткирозміром 4х6 см; 
– копіїдокументів про освіту, підвищеннякваліфікації, присвоєннявченогозвання, 

присудженнянауковогоступенязасвідченінотаріальноабовідділом з питань кадрової та 
режимно-секретної роботи виконавчого комітету; 

– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язанняфінансового характеру за 
минулийрік; 

– копії паспорта громадянинаУкраїни та картки платника податків; 
– медичнудовідку про стан здоров’я за формою, 

затвердженоюМіністерствомохорониздоров’яУкраїни; 
– копіювійськового квитка (для військовослужбовцівабовійськовозобов’язаних); 
– довідку про допуск до державноїтаємниці( уразійогонаявності). 

Термін подачі документів – 30 днів з дня опублікування оголошення.  

Адреса:  м. Шепетівка, вул. Островського, 4, каб. 301. 

Довідки за телефоном:  0961429039. 

 
 
 
 

Міський голова             М. Полодюк  
 



Перелік екзаменаційних питань для проведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади начальника управління ЖКГ ШМР 

I. Питання на перевірку знання Конституції України: 
 

1. Основні розділи Конституції України. 
2. Державні символи України. 
3. Форма правління в Україні 
4. Визнання найвищої соціальної цінності в Україні. 
5. Конституційне право на працю. 
6. Конституційне право на освіту 
7. Право громадянина України на вибори 
8. Порядок обрання Президента України 
9. Система судів в Україні 
10. Повноваження Президента України 
11. Повноваження Кабінету Міністрів України 
12. Статус прокуратури України за Конституцією України 
13. Органи місцевого самоврядування в Україні 
14. Право громадянина України на вибори 
15. Повноваження Верховної Ради України 
16. Склад Кабінету Міністрів України 

 
II. Питання на перевірку знання ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»: 
 

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи  місцевого  
самоврядування і посади за ЗУ ”Про службу в органах місцевого 
самоврядування”. 

2. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування. 
3. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого 

самоврядування. 
4. Присяга посадової особи місцевого самоврядування. 
5. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування. 
6. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування; випробування при 

прийнятті на службу; стажування посадових осіб місцевого самоврядування. 
7. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування. 
8. Щорічні та додаткові відпустки посадових осіб місцевого самоврядування. 
9. Оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування. 
10. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування. 
11. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування. 
12. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування. 
13. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування. 
14. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування. 
15. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування. 
16. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого 

самоврядування. 
 

III. Питання на перевірку знання ЗУ «Про запобігання корупції»: 
 

1. Дайте визначення поняття «Корупція». 
2. Чим відрізняється «Потенційний конфлікт інтересів» від «Реального конфлікту 

інтересів»? 
3. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». 
4. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. 
5. Обмеження спільної роботи близьких осіб 
6. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 



7. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих 
категорій осіб, уповноважений на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування. 

8. Обмеження доступу до інформації 
9. Політична нейтральність. 
10. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування 
11. Облік та оприлюднення декларацій 
12. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування 
13. 13.Державний захист викривачів 
14. Порядок здійснення перевірки за повідомленням викривача 
15. Спеціальна перевірка. 
16. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення 

 
ІV. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням  

специфіки функціональних повноважень управління ЖКГ ШМР: 

1. Якими основними законами регламентується робота ЖКГ?  
2. Склад дорожнього господарства. 
3. Які основні принципи та концепції розвитку ЖКГ, передбачені в Законі про економічну 

стратегію розвитку України? 
4. Які шляхи розвитку збору і переробки Т.П.В? 
5. Основні державні програми реформування ЖКГ. 
6. Характеристика ШКПВКГ. 
7. Оформлення претензій споживачів до виконавців згідно Закону «Про житлово-

комунальні послуги». 
8. Характеристика підприємства теплопостачання м. Шепетівки. 
9. Напрямки розвитку житлового господарства. 
10. Основна характеристика житлового господарства міста. 
11. Концепція розвитку підприємств тепло-водо-постачання. 
12. Терміни розгляду звернень до міської ради. 
13. Формування тарифів на житлово-комунальні послуги. Основні нормативні 

документи. 
14. Основні положення діловодства. 
15. Порядок формування послуг на обслуговування житла. 
16. Порядок прийняття об’єктів ЖКГ в експлуатацію і передача їх балансоутримувачам. 
17. Порядок формування послуг на тепло-водо-постачання. 
18. Яка необхідна документація для будівництва, реконструкції і капітального ремонту 

об’єктів ЖКГ. 
19. Які програми реформування ЖКГ приймаються на рівні обласної ради? 
20. Порядок фінансування об’єктів ЖКГ в місцевому самоврядуванні.  
21. Які програми реформування ЖКГ приймаються на рівні місцевого самоврядування? 
22. Основні положення тендерних процедур в ЖКГ. 
23. Порядок фінансування державних і регіональних програм. 
24. Повноваження управління ЖКГ. 
25. Порядок фінансування державних і регіональних програм. 
26. Повноваження управління ЖКГ. 
27. Підстави для формування штатної чисельності та посадових окладів житлово-

комунальних підприємств. 
28. Що таке витрати з різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги? 
29. Який порядок заключення контрактів з керівниками комунальних  підприємств? 
30. Форми організації роботи комунальних підприємств 
31. Порядок використання прибутку підприємств. 
32. Що таке унітарне комунальне підприємство? 
 


