ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

1

Питання:

Відповіді:

2

Питання:

Відповіді:

3

Питання:

Які ознаки державної служби перераховані у Законі України «Про державну
службу»?
1)

спрямована на захист інтересів держави та законності

2)

публічна, професійна, політично неупереджена

3)

орієнтована на результат та фінансована з державного бюджету

4)

державна, підпорядкована Президенту, Уряду та Парламенту

Яка вимога принципово відрізняє порядок вступу на посаду державної
служби, на відміну від політичних посад, посад патронатної служби, посад
працівників, які виконують функції з обслуговування, відповідно до Закону
України «Про державну службу» ?
1)

обов’язкове проходження стажування

2)

обов’язкове проходження співбесіди з майбутнім керівником

3)

призначення за результатами конкурсу

4)

перевірка на знання Коаліційної угоди

Яке з наведених нижче визначень є коректним для поняття «безпосередній
керівник» відповідно до Закону України «Про державну службу»?
1)

керівник структурного підрозділу, у штаті якого перебуває державний
службовець

2)

найближчий керівник, якому прямо підпорядкований державний
службовець

Відповіді:
3)

посадова особа визначена керівником державної служби в органі

4)

посадова особа, яка має право надавати державному службовцеві усні та
письмові доручення
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Питання:

Що вважається «рівнозначною посадою» у визначенні Закону України «Про
державну службу»?
1)

посада державної служби, що належить до однієї групи оплати праці з
урахуванням юрисдикції державного органу

2)

однакова за найменуванням посада згідно Класифікатора посад
державної служби

Відповіді:
3)

посада державної служби, на якій встановлені тотожні посадові
обов’язки

4)
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Питання:

посада, на яку допускається переведення без проведення конкурсу

На яку з перелічених груп осіб / посад поширюється Закон України «Про
державну службу»?

1)

Глава Адміністрації Президента України та його заступники

2)

державні

Питання:

Відповіді:

міністерств

та

інших

центральних

органів

виконавчої влади

Відповіді:

6

службовці

3)

народні депутати України

4)

службовці Національного банку України

На яку з перелічених груп осіб / посад не поширюється Закон «Про державну
службу»?
1)

державні службовці органів прокуратури

2)

державні службовці органів військового управління

3)

державні службовці Секретаріату Кабінету Міністрів України

4)

члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники
міністрів
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Питання:

На яку з перелічених груп осіб / посад не поширюється Закон «Про державну
службу»?
1)

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його
представники

2)
Відповіді:
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Питання:

державні

службовці

апаратів

допоміжних

органів,

утворених

Президентом України
3)

державні службовці закордонних дипломатичних установ України

4)

керівники апаратів судів та їх заступники

Ким затверджується перелік посад працівників державного органу, які
виконують функції з обслуговування?
1)

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері державної служби за поданням
керівника державної служби у відповідному органі

Відповіді:

2)

керівником державної служби у відповідному органі

3)

службою управління персоналом згідно з критеріями, визначеними
Кабінетом Міністрів України

4)
9

Питання:

керівником державного органу

Як визначається принцип політичної неупередженості у Законі України «Про
державну службу»?
1)

заборона на членство у політичних партіях та зайняття політичною
діяльністю

2)

рівне ставлення до усіх зареєстрованих політичних партій та легітимно
сформованого Уряду

3)
Відповіді:

заборона участі у політичних акціях та у передвиборчій агітації і
заходах, що організовуються політичними партіями

4)

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
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Питання:

У якому обсязі на державних службовців поширюється дія законодавства про
працю?
1)

у випадках прямо передбачених Законом України «Про державну
службу»

2)
Відповіді:
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Питання:

Відповіді:

12

Питання:

у частині відносин, не врегульованих Законом України «Про державну
службу»

3)

у повному обсязі

4)

не поширюється

Які категорії посад державної служби встановлює Закон України «Про
державну службу»?
1)

А, В, С

2)

1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9

3)

«А», «Б», «В»

4)

1-7

Які з перерахованих нижче посад належать до вищого корпусу державної
служби?
1)

Глави

Адміністрації

Президента

України

та

його

заступників,

Секретаря Ради національної безпеки та оборони України та його
заступників
2)

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його
представників

Відповіді:

3)

Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників,
державних

секретарів

міністерств,

голів

місцевих

державних

адміністрацій
4)

Голови та членів Антимонопольного комітету України, Голови Фонду
державного майна та його заступників, Голови Державного комітету
телебачення і радіомовлення України та його заступників
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Питання:

Яке з перерахованих нижче положень належить до основних обов’язків
державного службовця?
1)

брати учать у професійних спілках з метою захисту своїх прав та
інтересів

2)

дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі,
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та

Відповіді:

законами України
3)

виконувати законні доручення та розпорядження безпосереднього
керівника

4)
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Питання:

вивчити протягом двох років одну з офіційних мов Ради Європи

Що зобов’язаний робити державний службовець, у разі отримання наказу
(розпорядження), доручення від керівника вищого рівня, а не від
безпосереднього керівника відповідно до Закону України «Про державну
службу»?

1)

повідомити про це безпосереднього керівника

2)

виконати такий наказ (розпорядження), доручення, не повідомляючи
про це безпосереднього керівника

Відповіді:

3)

вимагати письмового підтвердження такого наказу (розпорядження),
доручення та приступити до його виконання

4)

рекомендувати

керівнику

вищого

рівня

передати

цей

наказ

(розпорядження), доручення через безпосереднього керівника
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Питання:

Що повинен робити державний службовець, у разі отримання доручення від
працівника патронатної служби?
1)

повинен виконати таке доручення, якщо не виникає сумнівів у його
законності

2)
Відповіді:
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Питання:

повинен

повідомити

про

отримання

такого

доручення

свого

безпосереднього керівника
3)

необхідно вимагати письмового підтвердження такого доручення

4)

не зобов’язаний виконувати таке доручення

Що відповідно до Закону України «Про державну службу» повинен робити
державний службовець, у разі виникнення у нього сумнівів щодо законності
виданого йому керівником наказу (розпорядження), доручення,?
1)

вимагати його письмово підтвердження, після якого зобов’язаний
виконати такий наказ (розпорядження), доручення. Одночасно з
виконанням державний службовець зобов’язаний

повідомити у

письмовій формі про це керівника вищого рівня або орган вищого
рівня
Відповіді:

2)

відмовитися від виконання такого наказу (розпорядження), доручення
та повідомити про таку відмову безпосереднього керівника

3)

виконати такий наказ (розпорядження), доручення та повідомити про
таке виконання підрозділ внутрішньої безпеки

4)
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Питання:

Відповіді:
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Питання:

не виконувати такий наказ (розпорядження), доручення

Яке з перерахованих обмежень стосується усіх державних службовців?
1)

не має права бути членом політичної партії

2)

не має права обіймати посади в керівних органах політичної партії

3)

не може брати участь у діяльності всеукраїнських об’єднань громадян

4)

не може брати участь у виборах до органів державної влади

Що зобов’язаний робити державний службовець у разі його реєстрації
кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими
комісіями, сформованими (утвореними) у встановленому порядку?
1)

за один місяць до подання документів на реєстрацію повідомити
безпосереднього керівника

Відповіді:

2)

за два тижні до подання документів на реєстрацію попередити
керівника державного органу

3)

в одноденний строк письмово повідомити про це керівникові державної
служби

4)

за 14 календарних днів подати заяву про відпусту без збереження
заробітної плати
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Питання:

Відповіді:
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Питання:

Відповіді:

Хто з перерахованих осіб / посад має статус керівника державної служби в
центральному органі виконавчої влади (крім міністерства) та у державних
органах, посади керівників яких належать до посад державної служби?

1)

керівник апарату (секретаріату)

2)

керівник служби управління персоналом

3)

один із заступників керівника органом, згідно із розподілом обов’язків

4)

керівник відповідного органу

Хто з перелічених осіб входить за посадою до складу Комісії з питань вищого
корпусу державної служби?
1)

Глава Адміністрації Президента України

2)

Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України

3)

Керівник Національного агентства з питань запобігання корупції

4)

Президент

Національної

академії

державного

управління

при

Президентові України
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Питання:

Відповіді:

Яким органом або посадовою особою затверджується персональний склад
Комісії з питань вищого корпусу державної служби?
1)

Президентом України

2)

Кабінетом Міністрів України

3)

Державним секретарем Кабінету Міністрів України

4)

Керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері державної служби
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Питання:

Які особи з числа перерахованих не можуть включатися до складу Комісії з
питань вищого корпусу державної служби?
1)

представники

громадських

об’єднань,

які

не

мають

статусу

всеукраїнських
2)

представники регіональних навчальних закладів

3)

громадяни України, які не мають вищої освіти та досвіду діяльності або

Відповіді:

фахових знань у сфері державної служби або у сфері управління
людськими ресурсами
4)

керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері державної служби
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Питання:

Якого з перелічених повноважень немає у компетенції Комісії з питань
вищого корпусу державної служби?

1)

погодження проектів нормативних актів у сфері державної служби

2)

проведення конкурсу на зайняття вакантних посад категорії «А»

3)

надання згоди на дострокове звільнення з посади за ініціативою суб’єкта
призначення державних службовців, які займають посади категорії «А»

Відповіді:
4)

затвердження переліку посад державної служби, патронатної служби та
посад працівників, що виконують функції з обслуговування в апаратах
допоміжних органів, утворених Президентом України

24

Питання:

Відповіді:
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Питання:

Хто здійснює повноваження керівника державної служби у міністерстві?
1)

Міністр (крім випадків, передбачених законом)

2)

керівник служби управління персоналом

3)

заступник міністра-керівник апарату міністерства

4)

державний секретар міністерства

Чи допускається відповідно до Закону України «Про державну службу»
призначення на посади державної служби без обов’язкового проведення
конкурсу?
1)

допускається лише на посади керівників центральних органів
виконавчої влади та голів місцевих державних адміністрацій

2)

не допускається крім випадків, передбачених Законом «Про державну
службу»

Відповіді:

3)

допускається лише після проходження стажування або шляхом
переведення з патронатної служби

4)

не допускається, крім випадків загрози державним інтересам або
введення військового стану
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Питання:

Хто з перерахованих осіб не може вступати на державну службу?
1)

особа, яка має судимість, якщо з дня погашення або зняття такої
судимості пройшло менше, ніж три роки

Відповіді:

2)

громадянин України, який не має вищої освіти

3)

особа, яка звільнилася з посади державної служби за власним бажанням
протягом останнього року

4)
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Питання:

При досягненні якого віку особа не може вступати на посаду державної
служби?
1)

65 років

2)

60 років, крім випадку продовження граничного віку перебування на
державній службі

Відповіді:
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Питання:

особа, яка є членом політичної партії

3)

65 років для чоловіків та 63 роки для жінок

4)

45 років

Яка вимога є серед загальних вимог до особи, яка претендує на зайняття будьякої вакантної посади державної служби?

Відповіді:
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Питання:

Відповіді:

1)

обов’язкове знання Конституції України

2)

вільне володіння державною мовою

3)

наявність загального стажу роботи не менше одного року

4)

володіння однією з офіційних мов Ради Європи

Ким з перелічених суб’єктів затверджується Порядок проведення конкурсу
на посади державної служби?
1)

Кабінет Міністрів України

2)

Президент України

3)

Державний секретар Кабінету Міністрів України

4)

Керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері державної служби

30

Питання:

Де здійснюється обов’язкове оприлюднення інформації про вакантну посаду
державної служби та оголошення про проведення конкурсу?
1)

на офіційній веб-сторінці державного органу, в якому проводиться
конкурс та

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби
Відповіді:
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2)

на Урядовому порталі

3)

у «Віснику державної служби»

4)

в «Урядовому кур’єрі»

Який мінімальний строк подання документів для участі в конкурсі на
зайняття вакантної посади державної служби відповідно до Закону України
«Про державну службу»?
1)

10 робочих днів з дня оприлюднення інформації про проведення
конкурсу

Відповіді:

2)

два тижні з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу

3)

15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення
конкурсу

4)
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один місяць з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу

Пропозиції щодо кого вносить суб’єкту призначення Комісія за результатами
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А»?
1)

кандидата, що зайняв перше місце у загальному рейтингу конкурсної
комісії

Відповіді:

2)

переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата

3)

до п’яти кандидатів, що отримали найкращі результати

4)

переможця конкурсу та двох наступних за результатами конкурсу
кандидатів
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Що відбувається згідно із Законом України «Про державну службу» у разі
подання заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної
служби лише однією особою?

1)

проводиться конкурс у встановленому Законом України «Про державну
службу» порядку

Відповіді:

2)

оголошується повторний конкурс

3)

оголошується додатковий конкурс

4)

особа може бути призначення на посаду без проведення конкурсу, якщо
відповідає вимогам до посади та пройшла спеціальну перевірку
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Відповіді:
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Питання:

Відповіді:
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Питання:

Відповіді:
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На який строк здійснюється призначення на посади державної служби (крім
посад вищого корпусу державної служби та випадків заміщення посади на
період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада
державної служби, а також інших випадків передбачених законом), за
загальним правилом?
1)

залежить від узгоджених умов праці з суб’єктом призначення

2)

таке призначення є безстроковим

3)

на п’ять років, з правом повторного призначення

4)

на строк, обмежений щорічним оцінюванням державного службовця

Який максимальний строк випробування при призначенні на посаду
державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу»?
1)

один місяць

2)

два місяці

3)

три місяці

4)

шість місяців

У якому випадку є обов’язковим встановлення випробування при
призначенні на державну службу відповідно до Закону України «Про
державну службу»?
1)

при призначенні на посаду державної служби вперше

2)

при призначенні на посаду вищого корпусу державної служби

3)

у випадку, визначеному керівником державної служби в органі

4)

у разі призначення на державну службу без проходження стажування

З якого моменту набуває статусу державного службовця особа, яка вперше
призначається на посаду державної служби?

1)

з дня підписання протоколу про результати конкурсу конкурсною
комісією, якщо його результати не оскаржуються в судовому порядку

Відповіді:

2)

з дня видання акта про призначення на посаду

3)

з дня складення Присяги державного службовця

4)

з першого дня, коли особа приступила до виконання службових
обов’язків
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Відповіді:

Який максимальний строк відрядження державного службовця протягом
одного календарного року, за загальним правилом згідно із Законом України
«Про державну службу»?
1)

60 робочих днів

2)

один місяць

3)

60 календарних днів

4)
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Відповіді:
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без обмежень, за згодою державного службовця

З якою періодичністю здійснюється оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців?

1)

щорічно

2)

один раз на 3 роки

3)

один раз на 5 років

4)

протягом періоду, визначеного безпосереднім керівником

Ким здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних
службовців, які не належать до посад вищого корпусу державної служби?
1)

безпосереднім керівником державного службовця та керівником
самостійного структурного підрозділу

Відповіді:
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Відповіді:

2)

керівником державної служби

3)

керівником структурного підрозділу

4)

службою управління персоналом

Які наслідки настають у разі отримання державним службовцем негативної
оцінки за результатами оцінювання службової діяльності?
1)

державний службовець направляється на підвищення кваліфікації

2)

державний службовець може бути переведений на нижчу посаду

3)

державний службовець позбавляється премії

4)

не раніше, ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання
результатів службової діяльності державного службовця
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Яка мінімальна періодичність визначена Законом України «Про державну
службу» для проведення підвищення кваліфікації державних службовців?
1)

визначена керівником державного органу відповідно до результатів
оцінювання службової діяльності

Відповіді:
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2)

один раз на п’ять років

3)

не рідше одного разу на три роки

4)

постійно протягом проходження служби

Який загальний розмір місячних та квартальних премій державного
службовця на рік відповідно до Закону України «Про державну службу» (без
урахування прикінцевих та перехідних положень Закону)?
1)

не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу на рік

2)

не може перевищувати 50 відсотків у структурі оплати праці державного
службовця

Відповіді:
3)

не може перевищувати посадовий оклад державного службовця

4)

необмежений
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У якому випадку державні службовці можуть бути відкликані із щорічної
основної або додаткової відпустки?
1)

лише для виконання доручення Президента України та/або Прем’єрміністра України

Відповіді:

2)

для виконання невідкладних завдань

3)

лише для участі у ліквідації наслідків стихійного лиха

4)

для заміщення відсутнього працівника у випадку його тимчасової
непрацездатності
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Відповіді:
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Відповіді:
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Питання:

Питання:

Якої з перерахованих санкцій /наслідків немає серед видів дисциплінарних
стягнень, які можуть бути застосовані до державних службовців?
1)

догана

2)

позбавлення премії

3)

зауваження

4)

попередження про неповну службову відповідність

Який вид дисциплінарного стягнення може бути застосовано до державного
службовця без участі дисциплінарної комісії відповідно до Закону України
«Про державну службу»?
1)

зауваження

2)

догана

3)

позбавлення премії

4)

затримка у присвоєнні чергового рангу

Яка мінімальна кількість членів дисциплінарної комісії відповідно до Закону
України «Про державну службу»?
1)

три особи

2)

п’ять осіб

3)

шість осіб

4)

без обмежень

Скільки складає строк службового розслідування, за загальним правилом
відповідно до Закону України «Про державну службу»?
1)

один місяць

2)

два місяці

3)

три місяці

4)

визначається органом, що призначає розслідування

У якому випадку державний службовець має право на відставку?
1)

у разі незгоди з рішеннями або діями керівництва

2)

у разі незгоди державного службовця, що займає посаду вищої категорії,
з політикою, що впроваджується Президентом України
Кабінетом Міністрів України

та/або

3)

у разі досягнення державним службовцем права на пенсію та відмови від
продовження граничного віку перебування на державній службі

4)

такої підстави припинення державної служби Закон України «Про
державну службу» не передбачає
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Протягом якого строку
та у якому випадку державний службовець
звільнений на підставі скорочення чисельності або штату персоналу,
реорганізації державного органу може бути повторно прийнятий на службу
без конкурсу відповідно до Закону України «Про державну службу»?
1)

за результатами атестації державного службовця

2)

на загальних засадах, визначених законом

3)

за його заявою, протягом шести місяців з дня звільнення, у разі
створення в державному органі нової посади чи появи вакантної посади,
що відповідає кваліфікації державного службовця, якщо при цьому
державний службовець був призначений на посаду у цьому органі за
результатами конкурсу

4)
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протягом року, на підставі заяви особи

Які з перелічених посад не належать до посад патронатної служби за Законом
України «Про державну службу» ?

1)

радники Президента України

2)

помічники-консультанти народних депутатів Україна

3)

радники голів місцевих державних адміністрацій

4)

помічники суддів

