
Зауваження ЗОГО «Народний Захист»  до проекту Порядку проведення 
iспиту  кандидатiв на замiщення вакантних посад 

посадових осiб Запорізької мiської ради 
 (Депутатів   фракції «Об`єднання «Самопоміч»: ГерманюкО.Б., Галкіна О., Пріт В.І) 

 
На розгляд сесії Запорізької міської ради  надано  проект Порядку проведення 

iспиту  кандидатiв на замiщення вакантних посад посадових осiб Запорізької мiської ради 
 (Депутатів   фракції «Об`єднання «Самопоміч»: ГерманюкО.Б., Галкіна О., Пріт В.І). 

 

 Варто зауважити що, як в  проекті рішення міської ради, так і в проекті 

Порядку проведення iспиту  кандидатiв на замiщення вакантних посад  посадових 

осiб Запорізької мiської ради (далі – Порядок) іде посилання на закон, що втратив 

чинність. А саме на  ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупцiї". Оскільки на 

сьогодні дію цього закону зупинено  ЗУ «Про запобігання корупції» (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056) {Із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75 № 198-VIII від 

12.02.2015}.Тому  і в проекті рішення, і в проекті  Порядку  у всьому тексті необхідно 

замінити назву закону на ЗУ «Про запобігання корупції».  

У зв’язку з цим кореляції підлягають  також і питання екзаменаційних білетів 

на знання цього закону, зазначені у Додатку №1 до Порядку. 

 

Одним з фундаментальних  конституційних прав громадян є право на 

інформацію. В Україні реалізація цього права  регламентується ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації», знання якого на порядок  підвищує рівень  прозорості  влади, а 

також  сприяє підняттю рівня довіри до органу влади. Тому рекомендуємо вам  при 

проведенні  iспиту   для  кандидатiв  на  замiщення вакантних посад передбачити  

перевiрку та оцiнку  знань кандидатів на знання вимог ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації», зробивши відповідні зміни в тексті проекту рішення та Порядку, а також 

до Додатку №1. 

 

Оскільки  розвиток  громадянського суспільства є одним із стратегічних 

напрямів дії Уряду і розвитку України, доцільно ввести до екзаменаційних білетів (і 

кореляції в тексті  проекту рішення і Порядку) перевірку знань на  основні вимоги 

Стратегії розвитку громадянського суспільства в Україні, а також Постанов КМУ № 

996 та 976, якими запроваджуються  такі механізми громадської участі, як 

консультації з громадськістю, створення та функціонування інституту  громадських 

рад при  органах виконавчої влади та сприяння проведенню громадської експертизи, 

без яких гарантована Конституцією України участь  громадян в управлінні 

державними та місцевими справами в умовах децентралізації не можлива. 

 

Тож пропонуємо викласти  п.2 проекту рішення  ( і далі за текстом) в наступній 

редакції:  

«2.  Затвердити перелiк питань на перевiрку знання Конституцiї  України,  Законiв 

України "Про мiсцеве самоврядування в Українi",  "Про державну службу", "Про службу в 

органах мiсцевого самоврядування", "Про запобігання корупцiї",  «Про доступ до 

публічної інформації», Стратегії розвитку громадянського суспільства в Україні,  

законодавчих та нормативних актів, що регламентують забезпечення участі 

громадян в управлінні державними та місцевими справами, в консультаціях з 

громадськістю, здійснення громадського контролю; знання законодавства  з  

урахуванням специфiки   функцiональних  повноважень   вiддiлiв  i управлiнь  мiської   

ради (додаток 1).» 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/77-19/paran899#n899
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/198-19/paran390#n390
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/198-19/paran390#n390


А також передбачити  оперативне внесення змін до питань не тільки у випадку втрати 

чинності законодавчими чи нормативними актами, а і у випадку набрання чинності 

новими правовими нормами. Для цього пропонуємо викласти п.5 проекту рішення в 

наступній редакції:  

«5. Вiддiлу кадрів міської ради (О. В. Савенко)  своєчасно  вносити змiни  до 

питань, що грунтуються на правових нормах, якi втратили та/або набрали чиннiсть. 

Ознайомити з цим розпорядженням членів конкурсної комісії по заміщенню вакантних 

посад та керівників відділів і управлінь міської ради, розмістити Порядок проведення 

іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб міської ради на веб-сайті  

/ http://meriazp.gov.ua/test». 

 

Для підняття рівня відкритості  міськради пропонуємо залучати до конкурсної 

комісії громадських експертів, виклавши п. 1.3 Порядку у наступній редакції: 

«1.3. Iспит проводиться конкурсною комiсiєю міської ради, яка утворена 

розпорядженням мiського голови і оголошено конкурс за участі громадських експертів 

(далі - конкурсна комісія).»  

 

В запропонованому проекті Порядку мають місце корупційні чинники. 

Так  у розділі IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту пропонується 

оперувати поняттями:  «повнi  знання», «достатні», «розуміння», «розуміють основні 

поняття», «значну кількість», які  мають широкий розсуд і потребують подальшого 

уточнення для  ліквідації дискреційних повноважень членів комісії. 

 

Оскільки одним з чинників недовіри громадян до органів влади разом  є низький 

рівень професійної  підготовки  держслужбовців та службових осіб місцевого 

самоврядування, вважаємо за недоцільне вводити достатню норму загальної кількості 

балів для оцінки успішності складання іспитів  на рівні 50%. Пропонуємо підвищити цей 

показник на  25%. 

 

У п.4.8 Порядку  закладається норма оскарження  результатів іспиту «в порядку, 

передбаченому для оскарження рiшень конкурсної комісії», але ніде цей порядок не 

визначено. Варто чітко визначити  порядок оскарження рішень конкурсної комісії. 

 

За таких умов вважаємо за доцільне запропонувати направити  проект цього 

рішення та Порядку на доопрацювання. 

 

Ми готові  долучитися і підготувати відповідні зміни у Додатку №1 до 

Порядку. А також з в подальшому забезпечити відповідну підготовку кандидатів  з 

цих питань. 

15.03.2016 

            Голова Правління                             

ЗОГО «Народний Захист»                                               Н.О.Заболотна  

 
 
 

 

http://meriazp.gov.ua/test

