
 

 
 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
01.08.2017 р.          №12-к 
 
Про внесення змін до Порядку 

проведення іспиту кандидатів на  

заміщення вакантних посад посадових  

осіб Музиківської сільської ради 

 

Відповідно до діючого законодавства: 
1. Внести зміни до п. 1.5 Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення 
вакантних посад посадових осіб Музиківської сільської виклавши його в такій 
редакції: «Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад 
передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», «Про запобігання корупції», дія яких поширюється на органи 
та посадових осіб місцевого самоврядування, в частині, що не суперечить 
законодавству про службу в зазначених органах, а також законодавства з 
урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного 
виконавчого органу Музиківської сільської ради. 
2. Викласти додаток 1 (додається) до п. 1.9 Порядку проведення іспиту 
кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб Музиківської 
сільської ради в новій редакції. 

 
 
 
Сільський голова                                                                               С.Н.Лейбзон 

 
 



 
 
Додаток 1 
до Порядку проведення іспиту 
кандидатів на заміщення вакантних 
посад посадових осіб Музиківської 
сільської ради 
(нова редакція від 01.08.2017 р.) 

 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
на перевірку знання Конституції України, 

законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про державнуреєстраціюречових прав на 

нерухомемайно та їх обтяжень» та законодавства з урахуванням специфіки функціональних 
повноважень відповідного структурного підрозділу Музиківської сільської ради. 

 
І.Питання на перевірку знання Конституції України 

 
34. Основні розділи Конституції . 
35. Основні риси Української держави (статті 1, 2). 
36. Форма правління в Україні (стаття 5). 
37. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3). 
38. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 

10). 
39. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13,14). 
40. Найважливіші функції держави (стаття 17). 
41. Державні символи України (стаття 20). 
42. Конституційне право на працю (стаття 43). 
43. Конституційне право на освіту (стаття 53). 
44. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46). 
45. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49). 
46. Обов’язки громадянина України (статті 65-68). 
47. Право голосу громадянина України на виборах (стаття 70). 
48. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85). 
49. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно 

законами України (стаття 92). 
50. Державний бюджет України (стаття 96). 
51. Порядок обрання Президента України (стаття 103). 
52. Повноваження Президента України (стаття 106). 
53. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони 

України (стаття 107). 
54. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114). 
55. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116,117). 
56. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119). 
57. Статус та повноваження прокуратури України (стаття 121). 
58. Система судів в Україні (стаття 125). 
59. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129). 
60. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133). 
61. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137). 
62. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138). 
63. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140). 
64. Повноваження територіальних громад (стаття 143). 
65. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147,150). 



66. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154). 
 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону  України  

«Про службу в органах місцевого самоврядування» 

 

17. Поняття служби в органах місцевого самоврядування та посадової особи органів 
місцевого самоврядування (статті 1,2).  

18. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5). 
19. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4). 
20. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6). 
21. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8). 
22. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9). 
23. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та 

проходженням служби (стаття 12) . 
24. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24). 
25. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11). 
26. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування та ранги посадових осіб 

місцевого самоврядування (статті 14, 15). 
27. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).  
28. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16). 
29. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20). 
30. Оплата праці, щорічна основна та додаткові відпустки посадових осіб (стаття 21). 
31. Пенсійне забезпечення посадових осіб ( стаття 21). 
32. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого 

самоврядування (стаття 23). 
 

ІІІ. Питання на перевірку знання  

Закону України «Про запобігання корупції» 

 
23. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне 

правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт 
інтересів (стаття 1). 

24. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" 
(стаття 3). 

25. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5). 
26. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11). 
27. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12). 
28. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції 

(стаття 14). 
29. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20). 
30. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та 

одержання подарунків (статті 22, 23). 
31. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та 

обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27). 
32.  Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28). 
33.  Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29). 
34.  Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи 

корпоративних прав (стаття 36). 
35.  Вимоги до поведінки осіб (стаття 37). 
36.  Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування (стаття 45). 
37.  Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 

49, 50). 
38.  Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51). 



39.  Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції 
(стаття 53). 

40. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування (стаття 54). 

41.  Антикорупційна експертиза (стаття 55). 
42.  Спеціальна перевірка (стаття 56). 
43.  Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61). 
44. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 

65). 
 

ІV. Питання на перевірку знання Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

16. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2). 
17. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3). 
18. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4). 
19. Система місцевого самоврядування (стаття 5). 
20. Територіальні громади (стаття 6). 
21. Представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10). 
22. Органи самоорганізації населення (стаття 14). 
23. Міський голова та його повноваження (статті 12, 42). 
24. Виконавчі органи рад (статті 11, 54). 
25. Виконавчий комітет міської ради (стаття 51). 
26. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей (стаття 22). 
27. Загальна та виключна компетенції міських рад (статті 25, 26). 
28. Повноваження виконавчих органів рад, відповідно до галузі чи сфери діяльності 

(статті 27 - 40). 
29. Депутат ради (стаття 49). 
30. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59). 

 
V. Питання на перевірку знанняЗакону України 

«Про державнуреєстраціюречових прав на нерухомемайно та їхобтяжень» 

 
1. Сфера застосування Закону України «Про державнуреєстраціюречових прав на 
нерухомемайно та їхобтяжень» (ст. 1). 
2. Засади державноїреєстрації прав (ст. 3). 
3. Речові права та їх обтяження, щопідлягаютьдержавнійреєстрації (ст. 4). 
4. Нерухомемайно, щодоякого проводиться державнареєстрація прав (ст. 5). 
5. Система органівтасуб’єктів, які здійснюютьповноваження у сферідержавноїреєстрації прав 
(ст. 6). 
6. Державнийреєстратор (ст. 10). 
7. Прийняттярішеннядержавнимреєстратором (ст. 11). 
8. Державнийреєстр прав (ст. 12). 
9. Структура Державного реєстру прав (ст. 13). 
10. Відкриття та закриттярозділів Державного реєстру прав уразіподілу, виділучастки, 
об’єднання, знищенняоб’єктанерухомого майна (ст. 14). 
11. Реєстраційний номер об’єктанерухомого майна (ст. 15). 
12. База данихзаяв (ст. 16). 
13. Реєстраційна справа (ст. 17). 
14. Проведеннядержавноїреєстрації прав (ст. 18). 
15. Строк державноїреєстрації прав (ст. 19). 
16. Поданнядокументів за заявамиусферідержавноїреєстрації прав (ст. 20). 
17. Отриманнядокументівза результатами розглядузаяв у сфері державноїреєстрації прав (ст. 
21). 



18. Вимогидодокументів, щоподаються для державноїреєстрації прав (ст. 22). 
19. Зупиненнярозгляду заяви про державнуреєстрацію прав (ст. 23). 
20. Відмова в державнійреєстрації прав (ст. 24). 
21. Зупиненнядержавноїреєстрації прав (ст. 25). 
22. Внесеннязаписівдо Державного реєстру прав, змін до них та їхскасування (ст. 26). 
23. Підстави для державноїреєстрації прав (ст. 27). 
24. Особливостідержавноїреєстрації прав на земельніділянкидержавної, 
комунальноївласності (ст. 28). 
25. Особливостідержавноїреєстраціїпохіднихречових прав на земельніділянки, право 
власностінаяківиникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року (ст. 29). 
26. Особливості державноїреєстрації права оренди на нерозподілені (невитребувані) 
земельніділянки (ст. 30). 
27. Особливостідержавноїреєстрації прав наоб’єктинерухомогомайна, розташовані на 
земельнихділянках та збудовані до 5 серпня 1992 року (ст. 31). 
28. Наданняінформації з Державного реєстру прав (ст. 32). 
29. Плата (адміністративний збір) за проведенняреєстраційних дій та за надання інформації з 
Державного реєстру прав (ст. 34). 
30. Відповідальність у сферідержавноїреєстрації прав (ст. 38). 
 
 

VІ. Питання на перевірку знання спеціалістів Відділу бухгалтерського обліку 

1. Основний плановий фінансовий документ бюджетної установи та вимоги до його 
виконання. 

2. Характеристика та склад основних частин кошторису. 
3. Класифікація видатків бюджетних установ. 
4. Загальна характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ 
5. Економічна класифікація видатків бюджету. 
6. Поточні видатки. Їх основний склад та характеристика. 
7. Капітальні видатки .Їх основний склад та характеристика. 
8. Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку. Її сутність та порядок 

застосування. 
9. Порядок укладання договорів з фінансово-господарської діяльності та їх реєстрація в 

органах держказначейства. 
10. Квартальна фінансова звітність установ та організацій які отримують кошти 

державного бюджету. 
11. Облік розрахунків з оплати праці, відрахувань та нарахувань на заробітну плату. 
12. Інвентаризація, її види, строки проведення. 
13. Структура заробітної плати державних службовців. 
14. Види відпусток та їх оплата. 
15. Порядок нарахування премій та заохочень. 
16. Оплата листків тимчасової непрацездатності . 
17. Бюджетна система України та її принципи. 
18. Фінансування бюджету (дефіцит, профіцит) 
19. Надходження та витрати місцевих бюджетів 
20. ММіжбюджетні трансфери 
21. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства 
22. Відповідальність та заходи впливу за вчинені порушення бюджетного законодавства 
23. Роль казначейства у виконанні бюджетів  
24. Основні вимоги щодо виконання кошторису 
25. Принципи бухгалтерського обліку 
26. Принципи державних закупівель 
 

VІІ. Перелік питань на перевірку знань для спеціалістів Сектору з питань кадрової 

роботи. діловодства та звернень громадян 



Звернення громадян 

1. Закон України «Про звернення громадян», сфера застосування цього Закону. Поняття 
«Звернення громадян». 

2. Вимоги до звернення. Звернення, які не підлягають розгляду і вирішенню. 
3. Мова звернень і рішень та відповідей на них. Заборона відмови в прийнятті та 

розгляді звернення. 
4. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян. 
5. Термін розгляду звернень громадян. 
6. Особистий прийом громадян. 
Публічна інформація 

7. Визначення «Публічна інформація» відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації». 

8. Мета і сфера дії ЗУ «Про доступ до публічної інформації». 
9. Гарантії і принципи забезпечення права на доступ до публічної інформації. 
10. Шляхи забезпечення доступу до інформації. Публічна інформація з обмеженим 

доступом. 
11. Суб’єкти відносин у сфері доступу до публічної інформації. 
12. Строк розгляду запитів на інформацію. 
13. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію. 
14. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації. 
Кадрова робота 

15. Право на відпустку, види відпусток (ст. 2, 3, 4 ЗУ «Про відпустки»). 
16. Соціальні відпустки (ст. 17, 18, 19, 20 ЗУ «Про відпустки»). 
17. Відпустки без збереження заробітної плати (ст. 25, 26 ЗУ «Про відпустки»). 
18. Умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого 

самоврядування (Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 
державних службовців, затверджене постановою КМУ від 15.02.2002р. № 169). 

19. Оголошення про проведення конкурсу (Порядок проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад державних службовців, затверджене постановою КМУ від 
15.02.2002р. № 169). 

20. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі (Порядок проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад державних службовців, затверджене постановою КМУ від 
15.02.2002р. № 169). 

21. Проведення іспиту та відбір кандидатів (Порядок проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад державних службовців, затверджене постановою КМУ від 
15.02.2002р. №169). 

22. Формування кадрового резерву (Положення про формування кадрового резерву для 
державної служби, затверджене постановою КМУ від 28.02.2001 року № 199). 

23. Формування особової справи (Порядок ведення особових справ державних 
службовців в органах виконавчої влади, затверджене постановою КМУ від 25.05.1998 
року № 731). 

24. Заповнення трудових книжок (Інструкція про порядок ведення трудових книжок 
працівників). 

25. Видача трудової книжки у разі звільнення (Інструкція про порядок ведення трудових 
книжок працівників). 

26. Строк випробування при прийнятті на роботу (ст. 27 КЗпПУ). 
27. Робота у вихідні дні. Компенсація за роботу у вихідний день. (ст. 71, 72 КЗпПУ). 
28. Основні трудові права працівників. Рівність трудових прав громадян України (ст.2, 2-

1 КЗпПУ). 
29. Трудовий договір. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору 

(ст.21, 22 КЗпПУ). 
30. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника (ст.39 КЗпПУ). 
31. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 

(ст.40 КЗпПУ). 



32. Відсторонення від роботи (ст.46 КЗпПУ). 
33. Норма тривалості робочого часу (ст.50 КЗпПУ). 
34. Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів (ст.53 КЗпПУ). 
35. Право на щорічну відпустку у разі переведення на інше місце роботи (ст.81 КЗпПУ). 
36. Оплата роботи у святкові і неробочі дні (ст.107 КЗпПУ). 
37. Випадки повної матеріальної відповідальності (ст.134 КЗпПУ). 
38. Строк для застосування дисциплінарного стягнення (ст.148 КЗпПУ). 
 
Діловодство 

39. Вихідна кореспонденція (Інструкція з діловодства).  
40.  Порядок підготовки та надсилання вихідної кореспонденції (Інструкції з 

діловодства).  
41. Вхідна кореспонденція (Інструкція з діловодства).  
42.  Що таке діловодство? (Інструкція з діловодства).  
43. . Що таке номенклатура справ? (Інструкція з діловодства).  
44.  Контроль за виконанням документів. Строки виконання документів (Інструкції з 

діловодства).  
45.  Що таке реєстрація документа? (Інструкція з діловодства).  
46. . Мова діловодства в органі місцевого самоврядування  
 

VІІІ. Перелік питань на перевірку знань для спеціалістів Сектору з питань 

землеустрою, екології та агропромислового розвитку 

 
1.Поняття охорони земель (ст. 1 Закону України „Про охорону земель”). 
2.Визначення рекультивації земель (ст. 52 Закону України „Про охорону земель”). 
3.Визначення моніторингу земель, види моніторингу земель (ст. 54 Закону України „Про 

охорону земель”). 
4.Порядок проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (ст. 17 

Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обмежень”). 

5.Перелік документів для державної реєстрації прав на нерухоме майно (ст. 19 Закону 
України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”). 

6.Порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян 
або юридичних осіб (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.02 № 502 „Про 
затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності 
громадян або юридичних осіб”). 

7.Особи, які мають право на земельну частку (пай) (ст.1 Закону України „Про порядок 
виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”).  

8.Документи, що посвідчують право на земельну частку (пай) (ст. 2 Закону України „Про 
порядок виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власникам земельних часток 
(паїв)”).  

9.Поняття особистого селянського господарства. Земельні ділянки особистого 
селянського господарства (ст. 1, 5 Закону України „Про особисте селянське господарство”). 

10.Поняття фермерського господарства. Члени фермерського господарства (ст. 1, 3 
Закону України „Про фермерське господарство”). 

11.Документація із землеустрою (ст. 25 Закону України „Про землеустрій”). 
12.Склад земель природно-заповідного фонду (ст. 44 Земельного кодексу України). 
13.Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель (ст. 

171 Земельного кодексу України).  
14.Норми безоплатної передачі земельних ділянок (ст. 121 Земельного кодексу України).  
15. Загальнодержавні програми використання та охорони земель (ст. 177 Земельного 

кодексу України). 
16. Визначення державного земельного кадастру (ст. 193 Земельного кодексу України). 



17. Складові частини державного земельного кадастру (ст. 196 Земельного кодексу 
України). 

18. Визначення поняття кадастрове зонування (ст. 197 Земельного кодексу України). 
19. Визначення поняття кадастрові зйомки (ст. 198 Земельного кодексу України). 
20. Складові частини державного реєстру земель (ст. 202 Земельного кодексу України). 
21. Економічна оцінка земель (ст. 200 Земельного кодексу України ). 
22. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин, що 

стосується землеустрою (ст. 12 Земельного кодексу України). 
23. Повноваження органів виконавчої влади по наданню земельних ділянок юридичним 

особам у постійне користування ( ст. 122 Земельного кодексу України). 
24. Повноваження органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок 

юридичним особам у постійне користування (ст. 122 Земельного кодексу України) 
25. Порядок погодження проектів відведення земельних ділянок, що надаються 

юридичним особам у постійне користування (п. 6 ст. 123 Земельного кодексу України). 
26. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним 

державам, іноземним юридичним особам (ст. 129 Земельного кодексу України). 
27. Які Ви знаєте за основним цільовим призначенням категорії земель України? (ст. 19 

Земельного Кодексу України). 
28. Чи мають право громадяни України на безоплатну передачу їм земельних ділянок? 

Якщо мають, то із земель якої власності здійснюється така передача і для якого цільового 
призначення? (ст. 121 Земельного кодексу України). 

29. Які документи посвідчують право на земельну ділянку? (ст. 126 Земельного кодексу 
України). 

30. Що включає охорона земель? (ст. 164 Земельного кодексу України). 
31. Які існують підстави припинення права власності на земельну ділянку? (ст. 141 

Земельного кодексу України). 
32. Який Закон визначає розміри та порядок плати за використання земельних ділянок, а 
також напрями використання коштів, що надійшли від плати за землю, відповідальність 
платників та контроль за правильністю обчислення і справляння земельного податку? (Закон 
України „Про плату за землю” 03.07.92 № 2535). 
33. На землі якого цільового призначення існує мораторій та до якого часу? (пункт 15 
розділу ІХ Прикінцевих положень Земельного кодексу України). 
34. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва? 
(ст. 207 Земельного кодексу України). 

 
ІХ. Перелік питань на перевірку знань для спеціалістів Сектору соціального захисту 

населення 

1. ЗУ «Про соціальні послуги» Види соціальних послуг та форми їх надання. 
2. ЗУ «Про соціальні послуги» Порядок надання та умови отримання соціальних послуг. 
3. Структура сфери надання соціальних послуг та управління нею. 
4. Співробітництво підчас організації надання соціальних послуг. Фінансування 

соціальних послуг. 
5. ЗУ «Про соціальну роботу з сімями, дітьми та молоддю» Суб»єкти та об’єкти 

соціальної робти з сім»ями, дітьми та молоддю. 
6. Здійснення соціальної роботи з сім»ями, дітьми та молоддю. 
7. Центри соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді. 
8. Соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді. 
9. Соціальне інспектування у сфері соціальної роботи з сім»ями, дітьми та молоддю. 
10. Організація охорони дитинства. 
11. Права і свободи дитини. ЗУ «Про охорону дитинства» 
12. Державна допомога сімям з дітьми. Види допомоги. 
13. Порядок застосування праці дітей. 
14. Захист прав та інтересів дітей,  які перебувають у складних життєвих обставинах. 
15. Соціальний захист дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 



16. Соціальних захист інвалідів України. 
17. Працевлаштування, освіта та професійна підготовка інвалідів. 
18. Матеріальне, соціально-побутове та медичне забезпечення інвалідів. 
19. ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Категорії та пільги 

ветеранів війни. 
20. Законодавство про протидію торгівлі людьми. Основні принципи протидії торгівлі 

людьми. 
21. Боротьба з торгівлею людьми. Основні завдання. 
22. Право особи яка постраждала від торгівлі людьми. 
23. Основні положення ЗУ «Про попередження насильства в сім»ї» 
24. Особи. Які визнаються ветеранами праці. ЗУ «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні». 
25. Пільги ветеранам праці. 
26. Законодавство України з питань реабілітації інвалідів. 
27. Порядок призначення субсидій в Україні. 
28. Порядок призначення державних допомог. 
29. Пенсійне забезпечення в Україні. 
 
 

 


