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№1,
Хто є керівником державної служби в державному органі?
-посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових
обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи
інших працівників у цьому органі;
-посадова особа, наділена державно-владними і розпорядчими повноваженнями;
-посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в органі управління;
-безпосередній керівник державних службовців;
-посадова особа, яка займає виборну посаду в органі публічної адміністрації до посадових обов’язків
якої належить здійснення повноважень з питань організації роботи інших працівників у цьому
органі.
№2,
За загальним правилом, дисциплінарне стягнення до державного службовця застосовується не
пізніше __?____ з дня виявлення дисциплінарного проступку, без урахуванням часу тимчасової
непрацездатності або перебування у відпустці:
-1 місяця;
-2 місяців;
-3 місяців;
-6 місяців;
-1 року.
№3,
Що таке державна служба відповідно до Закону України «Про державну службу»? ___:
-це публічна, відповідальна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і
функцій держави;
-це публічна, професійна, правова діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави;
-це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і
функцій держави;
-це професійна, політично нейтральна, оплачувана діяльність із практичного виконання завдань і
функцій держави
-публічна, професійна діяльність на політичних посадах в державних органах
№4,
Скільки дисциплінарних стягнень може бути застосовано до державного службовця за кожний
дисциплінарний проступок ?
-не менше як одне;
- лише одне;
-два стягнення;
-одне стягнення і один інший захід дисциплінарного впливу;
-на розсуд керівника органу, з метою виправлення державного службовця.
№5,
Для державних службовців передбачено наступні вимоги:
-утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних
поглядів під час виконання посадових обов’язків;
-обмеження участі у наукових конференціях
-обмеження щодо навчання і підвищення кваліфікації;
-обмеження в отриманні дивідендів;
-заборона участі у виборчій кампанії у виборах депутатів місцевих рад.
№6,
Коли присвоюється державному службовцю з урахуванням результатів оцінювання службової
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діяльності черговий ранг у межах відповідної категорії посад?
-через рік;
-кожні два роки;
-через кожні три роки;
-через кожні шість місяців;
-через кожні п’ять років.
№7,
Вкажіть, який з принципів закріплений у Законі України «Про державну службу»? ___:
-принцип пріоритету державних інтересів над місцевими;
-принцип соціальної справедливості;
-принцип змагальності у призначенні;
-принцип стабільності;
-принцип субсидіарності.
№8,
Згідно із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» ознакою служби в
органах місцевого самоврядування є ______....
-діяльність в місцевих органах виконавчої влади;
-виконання представницьких функцій;
- діяльність, спрямована на реалізацію територіальною громадою права на місцеве самоврядування;
-діяльність, спрямована на реалізацію завдань державного органу
-виконання виробничих функцій в комунальних організаціях
№9,
Вкажіть, який з принципів закріплений у Законі України «Про державну службу»? ___:
-принцип пріоритету державних інтересів над місцевими;
-принцип соціальної справедливості;
-принцип змагальності у призначенні;
-принцип позафракційності;
-принцип стабільності.
№10,
До посадових осіб місцевого самоврядування відносяться:
-службовці, які працюють в апараті ради;
-службовці, які мають в підпорядкуванні інших працівників;
-державні службовці, наділені владними повноваженнями;
-керівники та заступники керівників органів місцевої ради;
-службовці, які здійснюють консультативно-дорадчі функції
№11,
На державну службу не може вступати особа:
-яка не має вищої юридичної освіти;
-яка має громадянство України;
-яка досягла повноліття;
-яка має родичів на державній службі;
-яка має не погашену судимість за вчинення умисного злочину.
№12,
Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» державним службовцям забороняється:
-брати участь договорах купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна;
-балотуватися у народні депутати України;
-працювати за сумісництвом;
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-займатися інструкторською та суддівською практикою із спорту;
-займатися науковою діяльністю.
№13,
У якому випадку державний службовець може бути позбавлений рангу?
-у разі переходу на посаду нижчої категорії;
-у разі звільнення з державної служби;
- за рішенням суду;
-у разі виходу на пенсію;
-всі відповіді правильні.
№14,
Коли присвоюється державному службовцю з урахуванням результатів оцінювання службової
діяльності черговий ранг у межах відповідної категорії посад?
-через рік;
-кожні чотири роки;
-через кожні три роки;
-через кожні шість місяців;
-через кожні 6 місяців.
№15,
До державних службовців може бути застосований такий вид дисциплінарного стягнення:
-штраф;
-догана;
-пониження рангу;
-попередження;
-переведення на нижчу посаду.
№16,
Державний службовець, який займає категорії «А» не має право/…………/:
-підвищувати кваліфікацію;
-брати участь у конкурсі на заміщення вищої посади у відповідному органі;
-мати родичів на державній службі;
-суміщати державну службу зі статусом депутата місцевої ради;
-обіймати посаду керівника органу.
№17,
До основних прав державних службовців згідно із Закону України «Про державну службу»
належать:
-використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків ;
-мати належні для роботи умови праці та їх матеріально-технічне забезпечення;
-видавати накази, які підлягають обов’язковому виконанню всіма, кому вони адресовані;
-постійно підвищувати рівень своєї професійної компетенції та удосконалювати організацію
службової діяльності;
-надавати публічну інформацію в межах, визначених законом.
№18,
До державних службовців може бути застосований такий вид дисциплінарного стягнення:
-штраф;
-зауваження;
-пониження рангу;
-попередження;
-переведення на нижчу посаду.
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№19,
До державних службовців може бути застосований такий вид дисциплінарного стягнення:
-штраф;
-попередження про неповну службову відповідність;
-пониження рангу;
-попередження;
-переведення на нижчу посаду.
№20,
Право на дострокове зняття дисциплінарного стягнення належить:
-начальнику міжрегіонального управління державною службою;
-голові місцевої державної адміністрації;
-безпосередньому керівнику;
-суб’єкту призначення, що його застосував;
-дисциплінарній комісії.
№21,
До основних обов’язків державного службовця належать:
-отримувати від органів державної матеріали, необхідні для виконання повноважень;
-просуватися по службі відповідно до професійної освіти;
-захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади;
-захищати свої законні права та інтереси в адміністративному суді;
-забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних
органів.
№22,
Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у
конкурсі, подають:
-документ про склад сім’ї;
-свідоцтво про народження дитини;
-посвідчення атестації щодо вільного володіння про державною мовою;
-заяву про участь у конкурсі;
-копію документа про освіту.
№23,
До якого державного органу має право оскаржити рішення конкурсної комісії учасник конкурсу,
який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»?
-до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику
у сфері державної служби;
-до суду;
-до Кабінету Міністрів України;
-до Президента України;
-до Конституційного Суду України
№24. Державний службовець категорії «Б» і «В» не має права /…………/:
-брати участь у мітингах;
-балотуватися у народні депутати України;
-брати участь у страйках;
-бути членом політичної партії;
-подавати електронні петиції до Президента України.

5

№25,
До державних службовців може бути застосований такий вид дисциплінарного стягнення:
-штраф;
- звільнення з посади державної служби;
-пониження рангу;
-попередження;
-переведення на нижчу посаду.
№26,
До якого державного органу має право оскаржити рішення конкурсної комісії учасник конкурсу,
який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і
«В»:
-центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері державної служби або до суду;
-Генеральної Прокуратури України;
-Секретаріату Кабінету Міністрів України;
-Адміністрації Президента України.
-Конституційного Суду України.
№27,
Не може бути обрана або призначена на посаду державної служби в державному органі та його
апараті»:
-особа, яка мала судимість, що погашена у встановленому порядку;
-особа, яка у разі прийняття на службу буде безпосередньо підлегла близькій особі;
-особа, яка має близьких друзів на державній службі;
-особа, яка не отримала диплому про вищу юридичну освіту;
-особа, яка піддавалася адміністративній відповідальності протягом 1 року, що передує вступу на
посаду.
№28,
До державних службовців може бути застосований такий вид дисциплінарного стягнення:
-штраф;
-застереження;
-зауваження;
-попередження;
-переведення .
№29,
Вкажіть, який з принципів закріплений у Законі України «Про державну службу» __________?
-принцип запобігання зловживанню процесуальними правами;
-принцип безсторонності;
- принцип добросовісності;
- принцип доброчесності;
-принцип невідворотності дисциплінарного покарання.
№30,
До основних обов’язків державного службовця належать:
-отримувати від органів державної матеріали, необхідні для виконання повноважень;
-просуватися по службі відповідно до професійної освіти;
-дотримуватися правил етичної поведінки;
-захищати свої законні права та інтереси в адміністративному суді;
-брати участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів.
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№31,
Скільки рангів встановлюється для державних службовців відповідно до Закону України «Про
державну службу»?
-9 рангів;
-10 рангів;
-11 рангів;
-12 рангів;
-5 рангів.
№32,
Протягом якого часу після призначення присвоюються ранги державних службовців?
-через два роки після призначення на посаду;
-через рік після призначення на посаду;
-через шість місяців після призначення на посаду;
-одночасно з призначенням на посаду;
-.після проходження державним службовцем атестації.
№33,
Вкажіть, який з принципів закріплений у Законі України «Про державну службу» __________?
-принцип запобігання зловживанню процесуальними правами;
-принцип безсторонності;
- принцип добросовісності;
-принцип ефективності;
-принцип невідворотності дисциплінарного покарання.
№34,
Дія Закону України «Про державну службу» поширюється на таких осіб:
-прокурорів;
-професійних суддів;
-керівників державних закладів;
-професійних службовців органів місцевого самоврядування;
-професійних службовців Секретаріату Кабінету Міністрів України.
№35,
Не може бути призначена на посаду державної служби в державному органі:
-особа. яка мала судимість за вчинення злочину з необережності;
-особа, яка у разі прийняття на службу буде безпосередньо підлегла двоюрідному брату;
-особа, яка не надала згоду на проведення спеціальної перевірки;
-особа, яка не отримала диплому про вищу юридичну освіту;
-особа, яка не пройшла стажування в органах публічної адміністрації протягом 3 років.
№36,
Не може бути призначена на посаду державної служби в державному органі:
-особа. яка мала судимість за вчинення злочину з необережності;
-особа, яка у разі прийняття на службу буде безпосередньо підлегла двоюрідному брату;
-особа, яка не пройшла спеціальної перевірки;
-особа, яка не отримала диплому про вищу юридичну освіту;
-особа, яка не пройшла стажування в органах публічної адміністрації протягом 3 років.
№37,
До державних службовців може бути застосоване такий вид дисциплінарного стягнення:
-попередження;
-сувора догана;
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-пониження рангу;
-попередження про неповну службову відповідність;
-зобов’язання публічного вибачення.
№38,
Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такі види обмежень:
-обмеження наукової діяльності;
-обмеження щодо навчання і підвищення кваліфікації;
-обмеження в отриманні дивідендів.
-обмеження щодо сумісництва з іншими видами діяльності;
-обмеження балотуватися у народні депутати України.
№39,
До основних обов’язків державних службовців згідно із Закону України «Про державну службу»
належать:
-використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків ;
-мати належні для роботи умови праці та їх матеріально-технічне забезпечення;
-видавати накази, які підлягають обов’язковому виконанню всіма, кому вони адресовані;
-проходити професійне навчання за державні кошти, відповідно до потреб державного органу;
-безперешкодно знайомитися з документами про проходження ним державної служби.
№40,
Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у
конкурсі, подають:
-копію паспорта громадянина України;
-заповнену особову картку встановленого зразка;
-посвідчення атестації щодо вільного володіння про державною мовою;
-заяву про участь у конкурсі;
-копію документа (документів) про освіту.
№41,
Принцип політичної неупередженості у Законі України «Про державну службу» визначений як:
-заборона на членство у політичних партіях та зайняття політичною діяльністю;
-рівне ставлення до усіх зареєстрованих політичних партій та легітимно сформованого Уряду;
-заборона участі у політичних акціях та у передвиборчій агітації і заходах, що організовуються
політичними партіями;
-недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного службовця, а також
утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних
поглядів під час виконання посадових обов’язків;
-заборона а членство у політичних партіях та заборона балотуватися на будь-які виборні посади
упродовж часу державної служби.
№42,
Державний службовець, який займає категорії «А» не має права:
-підвищувати кваліфікацію;
-брати участь у конкурсі на заміщення вищої посади у відповідному органі;
-бути членом політичної партії;
-навчатися в аспірантурі без відриву від основного виду діяльності;
-обіймати посаду керівника органу.
№43,
Дисциплінарне стягнення до державного службовця не застосовується, якщо минув / __?____/ після
його вчинення:
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-1 місяць;
-2 місяці;
-3 місяці;
-6 місяців;
-1 рік.
№44,
Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такі види обмежень для
державних службовців:
-обмеження входити до складу контрольних органів підприємства чи організації, що має на меті
одержання прибутків;
-обмеження участі у конкурсі на заміщення вищої посади;
-обмеження представляти інтереси держави чи територіальної громади в ревізійній комісії
господарської організації;
-обмеження отримувати дивіденди;
-обмеження наукової діяльності
№45,
Вкажіть, який з принципів закріплений у Законі України «Про державну службу»? ___:
-принцип диспозитивності;
-принцип змагальностіі;
- принцип добросовісності;
-принцип доброчесності;
-принцип офіційного з’ясування всіх обставин справи.
№46,
Яку кількість посад в державному органі повинні становити посади державної служби категорій “А”
і “Б”?
-не більше половини його штатної чисельності;
-більше третини його штатної чисельності;
-не більше третини його штатної чисельності;
-не менше третини його штатної чисельності;
-не більше 10 осіб його штатної чисельності.
№47,
На державну службу не може вступати особа:
-яка не має вищої юридичної освіти;
-яка має судимість за вчинення умисного злочину;
-яка порушили правила дорожнього руху і піддавалась адміністративній відповідальності;
-яка має близьких родичів на службі в органах місцевого самоврядування відповідної територіальної
одиниці;
-яка не проходила стажування в органах державної влади.
№48,
Що таке посада державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу»?
-визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу з
установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень,
визначених Законом;
-це базовий, первинний елемент організаційної структури кожного органу влади з установленими
посадовими обов’язками та повноваженнями з метою реалізації завдань, визначених йому органом
влади;
-це посада органів державної влади, утворена відповідно до Конституції з встановленим колом
обов’язків по виконанню і забезпеченню повноважень даного державного органу грошовим
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утриманням і відповідальністю за виконання цих обов’язків;
-це первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене
нормативними актами коло службових повноважень;
-це базовий, первинний елемент організаційної структури кожної установи з нормативно визначеним
колом посадових обов’язків та повноважень з метою реалізації завдань, покладених на відповідну
установу.
№49,
Вкажіть, на кого не поширюється дія Закону України «Про державну службу»?
-на службовців Національного банку України;
-на державних службовців органів прокуратури;
-на державних службовців органів військового управління;
-на державних службовців закордонних дипломатичних установ України;
-державних службовців місцевих державних адміністрацій.
№50,
Вкажіть, яке визначення стосується терміну «Безпосередній керівник» відповідно до Закону України
«Про державну службу»/……………../?
-керівник структурного підрозділу, у штаті якого перебуває державний службовець;
-найближчий керівник, якому прямо підпорядкований державний службовець;
-посадова особа визначена керівником державної служби в органі;
-посадова особа, яка має право надавати державному службовцеві усні та письмові доручення;
-посадова особа, якій відповідно до повноважень надано право призначати на посаду і звільняти з
посади.
№51,
Згідно із Законом України «Про засади запобігання корупції» державним службовцям не
забороняється:
-входити до складу органу управління підприємства;
-займатися підприємницькою діяльністю;
-займатися медичною практикою;
-займатися іншою оплачуваною діяльністю.
-входити до складу наглядової ради підприємства
№52,0, 1, 1, 1, 60.
На державну службу не може вступати особа:
-яка має громадянство України;
-якій присвоєно відповідний ступінь вищої освіти;
-яка досягла 65-річного віку;
-яка вільно володіє державною мовою;
-на яку накладено адміністративне стягнення за порушення правил дорожнього руху.
№53,
До основних прав державних службовців згідно із Законом України «Про державну службу»
належать:
-дотримуватися принципів державної служби;
-з повагою ставитися до державних символів України;
-використовувати державну мову під час виконання своїх посадових повноважень;
-оскаржувати рішення про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної
служби;
-постійно підвищувати рівень професійної компетентності.
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№54,
Принцип державної служби, який визначає спрямованість дій державного службовця на захист
публічних інтересів і відмову державного службовця від превалювання приватного інтересу під час
здійснення наданих йому повноважень - це?
-принцип прозорості;
-принцип політичної неупередженості;
-принцип безсторонності;
-принцип добросовісності;
-принцип доброчесності.
№55,
До актів про призначення на посаду не відноситься:
-указ;
-постанова;
-розпорядження;
-протокол конкурсної комісії;
-рішення.
№56,
Максимальний строк випробування при призначенні на посаду державної служби згідно із Законом
України «Про державну службу» становить:
-1 місяць;
-3 місяці;
-6 місяців;
-1 рік;
-строк визначає суб’єкт призначення на посаду державної служби.
№57,
Що таке рівнозначна посада на державній службі?
-посада державної служби, що належить до однієї групи оплати праці з урахуванням юрисдикції
державного органу;
-посада, що передбачає здійснення схожих функцій і повноважень;
-посада, що передбачає однакові професійні компетентності;
-посада, на якій оплата праці державного службовця буде не меншою від існуючої;
-посада, однакова за назвою.
№58,
Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби?
-Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України;
-Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому для призначення на посади державної
служби категорії «А»;
-Верховною Радою України;
-Президентом України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України;
-Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
№59,
В якій формі має бути оформлений наказ (розпорядження) керівника або особи, яка виконує його
обов’язки?
-письмово або усно;
-усно;
-письмово;
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-письмово і за умови погодження державного службовця на його виконання.;
-не встановлено законом.
№60,
З якого часу особа, яка вперше займає посаду державної служби, набуває статусу державного
службовця?
-з дня публічного складення Присяги державного службовця та підписання тексту Присяги;
-з дня видання наказу про призначення на посаду державної служби;
-з дня публічного складення Присяги державного службовця;
-з дня публічного скріплення особистим підписом Присяги державного службовця;
-з дня оголошення рішення конкурсної комісії.
№61,
З якого часу особа, яка займає посаду державної служби повторно, набуває статусу державного
службовця?
-з дня призначення на посаду;
-з дня підписання тексту Присяги державного службовця;
-з дня публічного скріплення особистим підписом Присяги державного службовця;
-з дня видання наказу про поновлення на відповідній посаді державної служби;
-з дня повторного складення Присяги державного службовця.
№62,
Максимальний строк випробування при призначенні на посаду державної служби згідно із Законом
України «Про державну службу» становить:
-2 місяць;
-3 місяці;
-6 місяців;
-2 роки;
-10 місяців.
№63,
Які посади державної служби підлягають обов’язковому скороченню?
-вакантні посади державної служби, на які протягом одного року не оголошено конкурс;
-вакантні посади державної служби, на які протягом шести місяців поточного року не оголошено
конкурс;
-вакантні посади державної служби, на які упродовж року оголошувався конкурс, але жодна особа не
подала свої документи до участі в ньому;
-вакантні посади державної служби, на які не передбачено фінансування;
-вакантні посади державної служби, на які протягом 2 років не оголошувався конкурс.
.
№64,
Хто проводить конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»?
-центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує політику в сфері
державної служби;
-Кабінет Міністрів України;
-Комісія з питань вищого корпусу державної служби;
-Президент України;
-Секретаріат Кабінету Міністрів України.
№65,
На які категорії посад державної служби здійснюється виключно строкове призначення?
-категорії «А»;
-категорії «А», «Б», «В»;
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-категорії «Б»;
-категорії «А» і «Б»;
-категорії «Б» і «В», при призначенні на державну службу вперше.
№66,
Коли відбувається складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на
посаду державної служби?
-по завершенню строку оскарження рішення конкурсної комісії іншими учасниками конкурсу;
-протягом місяця з дня призначення особи на посаду державної служби;
-у день призначення особи на посаду державної служби;
-наступного дня після призначення особи на посаду державної служби;
-в день оголошення рішення конкурсної комісії.
№67,
Скільки рангів встановлюється для державних службовців відповідно до Закону України «Про
державну службу»?
-9 рангів;
-10 рангів;
-11 рангів;
-5 рангів;
-3 рани.
№68,
Протягом якого часу після призначення присвоюються ранги державних службовців?
-через два роки після призначення на посаду;
-через рік після призначення на посаду;
-через шість місяців після призначення на посаду;
-після проходження державним службовцем щорічного оцінювання;
-одночасно з призначенням на посаду.
№69,
Коли присвоюється державному службовцю з урахуванням результатів оцінювання службової
діяльності черговий ранг у межах відповідної категорії посад?
-через рік;
-кожні два роки;
-через кожні шість місяців;
-через кожні п’ять років.
- через кожні три роки;
№70,
У якому випадку державний службовець може бути позбавлений рангу?
-у разі переходу на посаду нижчої категорії;
-у разі звільнення з державної служби;
-за рішенням суду;
-у разі переходу на службу в органи місцевого самоврядування;
-всі відповіді правильні.
.
№71,
Що не вважається зміною істотних умов державної служби?
-реорганізація державного органу;
-зміна посадових обов`язків;
-зміна назви структурного підрозділу державного органу, не пов`язана зі зміною функцій державного
органу;
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-зміна умов оплати праці;
-встановлення або скасування неповного робочого часу.
№72,
Яким актом оформляється рішення про накладення дисциплінарного стягнення чи закриття
дисциплінарного провадження?
-протоколом;
-наказом (розпорядженням);
-дорученням;
-приписом;
-відсутня правильна відповідь.
№73,
Який строк службового розслідування відповідно до Закону України «Про державну службу»?
-один місяць;
-два місяці;
-один місяць та може бути продовжений, але не більш як до двох місяців;
-визначається органом, що призначає розслідування.;
-на розсуд органу, в якому працює державний службовець.
№74,
Вкажіть, який з принципів закріплений у Законі України «Про державну службу»? ___:
-принцип диспозитивності;
-принцип змагальностіі;
- принцип справедливості;
-принцип доброчесності;
-принцип офіційності.
№75,
Вкажіть, який з принципів закріплений у Законі України «Про державну службу»? ___:
-принцип диспозитивності;
-принцип змагальностіі;
- принцип пропорційності;
-принцип законності;
-принцип безпосередності.
№76,
Вкажіть, який з принципів не закріплений у Законі України «Про державну службу»? ___:
-принцип диспозитивності;
-принцип стабільності;
- принцип верховенства права;
-принцип доброчесності;
-принцип патріотизму.
№77,
Вкажіть, який з принципів не закріплений у Законі України «Про державну службу»? ___:
-принцип ефективності;
-принцип змагальності;
-принцип законності;
-принцип доброчесності;
-принцип політичної неупередженості.
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№78,
Вкажіть, який з принципів закріплений у Законі України «Про державну службу»? ___:
-принцип диспозитивності;
-принцип змагальностіі;
- принцип добросовісності;
-принцип політичної неупередженості;
-принцип офіційного з’ясування всіх обставин справи.
№79,
Який ранг присвоюється державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної
служби?
-найнижчий ранг державної служби;
-залежно від рівня професійної підготовки та стажу роботи;
-найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад;
-у межах рангів для відповідної категорії посад;
-найвищий ранг для відповідної категорії посад.
№80,
Який із наведених органів державної влади визначає Порядок присвоєння рангів державних
службовців?
-Міністерство юстиції України;
-Кабінет Міністрів України;
-центральний орган виконавчої влади, уповноважений на реалізацію державної політики у сфері
державної служби;
-Верховна Рада України;
-Президент України.
№81,
Де зберігається копія акта про призначення на посаду державного службовця?
-у службі управління персоналом державного органу;
-в особовій справі державного службовця;
-в архіві державного органу;
-у керівника державної служби в державному органі;
-у державного службовця.
№82,
Протягом якого строку в державному органі, в якому проводився конкурс, зберігається протокол
засідання конкурсної комісії?
-протягом року;
-протягом п’яти років;
-протягом десяти років;
-протягом семи років;
-безстроково.
№83,
Протягом якого строку в державному органі, в якому проводився конкурс, зберігається протокол
засідання конкурсної комісії?
-протягом року;
-протягом трьох років;
-протягом п’яти років;
-протягом семи років;
-законом не встановлено.
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№84,
Який строк подання скарги на рішення конкурсної комісії?
-протягом місяця з дня отримання письмового повідомлення про результати конкурсу;
-через 15 календарних днів після завершення конкурсу;
-не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення про результати
конкурсу;
-протягом місяця після завершення конкурсу;
-у розумний строк..
№85,
Чи допускається відповідно до Закону України «Про державну службу» призначення на посади
державної служби без обов’язкового проведення конкурсу?
-допускається лише на посади керівників центральних органів виконавчої влади та голів місцевих
державних адміністрацій;
-не допускається, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну службу»;
-допускається лише після проходження стажування або шляхом переведення з патронатної служби;
-не допускається, крім випадків загрози державним інтересам або введення військового стану;
-допускається.
№86,
Чи допускається відповідно до Закону України «Про державну службу» призначення на посади
державної служби без обов’язкового проведення конкурсу?
-допускається;
-допускається лише на посади керівників центральних органів виконавчої влади та голів місцевих
державних адміністрацій;
-не допускається, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну службу»;
-допускається лише після проходження стажування або шляхом переведення з патронатної служби;
-не допускається, крім випадків загрози державним інтересам або введення військового стану.
№87,
Чи проводиться конкурс у разі подання заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантної посади
державної служби лише однією особою?
-проводиться конкурс;
-оголошується повторний конкурс;
-оголошується додатковий конкурс;
-особа може бути призначена на посаду без проведення конкурсу, якщо відповідає вимогам до
посади та пройшла спеціальну перевірку;
-призначається без конкурсу.
№88,
Яку кількість посад у державному органі повинні становити посади державної служби категорій "А"
і "Б"?
-не більше половини його штатної чисельності;
-не більше третини його штатної чисельності;
-не менше третини його штатної чисельності;
-близької третини його штатної чисельності;
-дві посади.
№89,
Що належить до основних обов’язків державного службовця?
-брати участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;
-дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
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-виконувати законні доручення та розпорядження безпосереднього керівника;
-вивчити протягом двох років одну з офіційних мов Ради Європи;
-виконувати доручення працівника патронатної служби.
№90,
Хто затверджує посадові інструкції, де визначаються конкретні права та обов’язки державних
службовців?
-Міністерство юстиції України;
-Кабінет Міністрів України;
-Верховна Рада України;
-центральний орган виконавчої влади, уповноважений на реалізацію державної політики у сфері
державної служби, чи його територіальний підрозділ;
-керівник державної служби в державному органі.
№91,
Що таке службова дисципліна відповідно до Закону України «Про державну службу»?
-система норм поведінки, порядок дій і правил, взаємин і принципів у державно-службових
відносинах;
-неухильне додержання Присяги державного службовця, сумлінне виконання службових обов’язків
та правил внутрішнього службового розпорядку;
-загальні правила поведінки державних службовців, що ґрунтуються на принципах державної
служби;
-неухильне та сумлінне виконання службових обов’язків та правил внутрішнього службового
розпорядку;
-сумлінне виконання правил внутрішнього службового розпорядку.
№92,
Що таке службова дисципліна відповідно до Закону України «Про державну службу»?
-система принципів у державно-службових відносинах;
-неухильне додержання Присяги державного службовця, сумлінне виконання службових обов’язків
та правил внутрішнього службового розпорядку;
-загальні правила поведінки державних службовців, що ґрунтуються на принципах державної
служби;
-сумлінне виконання правил внутрішнього службового розпорядку;
-.неухильне та сумлінне виконання службових обов’язків та правил внутрішнього службового
розпорядку.
№93,
Яким документом оформлюється рішення конкурсної комісії за результатами конкурсу?
-наказом;
-розпорядженням;
-висновком;
-резолюцією;
-протоколом.
№94,
Яким документом оформлюється рішення конкурсної комісії за результатами конкурсу?
-наказом;
-постановою;
-меморандумом;
-приписом;
-протоколом.
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№95,
Яким документом оформлюється рішення конкурсної комісії за результатами конкурсу?
-указом;
-розпорядженням;
-висновком;
-протоколом;
-наказом.
№96,
Яка вимога є однією із загальних вимог до особи, яка претендує на зайняття будь-якої вакантної
посади державної служби?
-наявність загального стажу роботи не менше двох років;
-досягнення повноліття;
-наявність загального стажу роботи не менше одного року;
-володіння однією з офіційних мов Ради Європи;
-наявність вищої юридичної освіти.
№97,
Яка вимога є однією із загальних вимог до особи, яка претендує на зайняття будь-якої вакантної
посади державної служби?
-наявність загального стажу роботи не менше двох років;
-вільне володіння державною мовою;
-наявність загального стажу роботи не менше одного року;
-володіння однією з офіційних мов Ради Європи;
-наявність вищої юридичної освіти.
№98,
Яка вимога є однією із загальних вимог до особи, яка претендує на зайняття будь-якої вакантної
посади державної служби?
-наявність загального стажу роботи не менше двох років;
-наявність загального стажу роботи не менше одного року;
-володіння однією з офіційних мов Ради Європи;
-наявність громадянства України;
-наявність вищої юридичної освіти.
№99,
Хто затверджує посадові інструкції, де визначаються конкретні права та обов’язки державних
службовців?
-Міністерство юстиції України;
-Кабінет Міністрів України;
-центральний орган виконавчої влади, уповноважений на реалізацію державної політики у сфері
державної служби, чи його територіальний підрозділ;
-керівник державної служби в державному органі;
-патронатна служба.
№100,
У якому випадку державний службовець може бути позбавлений рангу?
-у разі переходу на посаду нижчої категорії;
-у разі звільнення з державної служби;
-за рішенням суду;
-у разі переходу на службу в органи місцевого самоврядування;
-у разі застосування адміністративного стягнення.
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№101,
Як визначається принцип політичної неупередженості у Законі України «Про державну службу»?
-заборона на членство у політичних партіях та зайняття політичною діяльністю;
-рівне ставлення до усіх зареєстрованих політичних партій та легітимно сформованого Уряду;
-заборона участі у політичних акціях та у передвиборчій агітації і заходах, що організовуються
політичними партіями;
-недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного службовця, а також
утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних
поглядів під час виконання посадових обов’язків;
-заборона у передвиборчій агітації і заходах, що організовуються політичними партіями.
№105,
На кого не поширюється дія Закону України «Про державну службу»?
-на державних службовців органів прокуратури;
-на державних службовців органів військового управління;
-на державних службовців закордонних дипломатичних установ України;
-на державних службовців місцевих державних адміністрацій.
-на службовців Національного банку України;
№106,
На кого поширюється дія Закону України «Про державну службу»?
-на державних службовців місцевих державних адміністрацій;
-на працівників патронатних служб;
-на суддів;
-на службовців навчальних закладів і медичних установ.
-народних депутатів України.
№107,
На кого поширюється дія Закону України «Про державну службу»?
-на державних службовців місцевих державних адміністрацій;
-на працівників патронатних служб;
-на суддів;
-на службовців навчальних закладів і медичних установ.
-Президента України.
№108,
На кого поширюється дія Закону України «Про державну службу»?
-на державних службовців Секретаріату Кабінету Міністрів України;
-на працівників патронатних служб;
-на суддів;
-працівників державних підприємств.
-працівників патронатної служби.
№109,
З дотриманням яких принципів здійснюється державна служба?
-верховенство права;
-професіоналізм;
-патріотизм;
-ефективності;
-усі відповіді правильні.
№110,
З дотриманням яких принципів здійснюється державна служба?
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-обов’язковості;
-позафракційності;
-патріотизм;
-пропорційності;
-змагальності.

