
 

 
 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 20.09.2017 р.          №26-к 
 
Про внесення змін до Порядку 

проведення іспиту кандидатів на  

заміщення вакантних посад посадових  

осіб Музиківської сільської ради 

 

Відповідно до діючого законодавства: 
1.  Доповнити додаток 1 до п. 1.9 Порядку проведення іспиту кандидатів на 
заміщення вакантних посад посадових осіб Музиківської сільської ради 
підпунктом Х «Перелік питань на перевірку знань для спеціаліста з 
муніципальних ініціатив та інвестицій» (додається) 

 
 
 
Сільський голова                                                                               С.Н.Лейбзон 

 
 



 
 
Додаток до розпорядження сільського 
голови  №26 від 20.09.2017 
 

Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб 

Музиківської сільської ради 

 

Х. Перелік питань на перевірку знань для спеціаліста з муніципальних ініціатив та 

інвестицій 

1. Якими законами керується спеціаліст з муніципальних ініціатив та інвестицій у своїй 
роботі. 

2. Які основні напрямки діяльності спеціаліста з муніципальних ініціатив та інвестицій.  
3. Методи та інструменти залучення інвестицій для розвитку громад. 
4. Принципи і структури проектного менеджменту. 
5. Бюджетування проектів та ініціатив. 
6. Інструменти стратегічного планування. 
7. Партисипативне бюджетування. 
8. Інструменти фінансування проектів з державного бюджету. 
9. Міжнародні донори. 
10. Обласні програми/конкурси підтримки місцевих ініціатив. 
11. Що таке проект? Типи проектів. 
12. Етапи створення проекту. 
13. Методологія управління проектами. 
14. «Життєвий цикл» проекту/ініціативи. 
15. Дайте визначення поняття «громадські об’єднання”. Їх види. 
16. Співпраця органів державної влади з неурядовими організаціями як необхідна умова 

зміцнення демократичних засад політики й державного управління.  
17. Основні завдання громадських організацій. 
18. Найбільш активні громадські організації в Україні. Назвіть осередки громадських 

організацій, що зареєстровані в регіоні. 
19. Основні законодавчі акти, якими регламентується діяльність громадських та 

релігійних організацій, політичних партій. 
20. Відкритість та прозорість у діяльності виконавчої влади. 
21. Участь громадян у формуванні державної політики. 
22. Вивчення громадської думки: завдання, способи, опрацювання. 
23. Стратегія розвитку. Чому це важливо? 
24. PR-діяльність в органах державної влади. 
25. Розкрийте значення понять «краудфайдинг», «краудсорсинг», «фандрайзинг».  
26. Соціальне підприємництво. Приклади соціального підприємництва в Україні. 
27. Програми транскордонного співробітництва. 
28. Державні та міжнародні програми з енергозбереження. 
29. Форми та методи залучення громадськості. 
30. Коротка характеристика Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 р. 
31. Цілі Стратегії розвитку Музиківської об’єднаної територіальної громади на 2017-

2025 роки. 


