УКРАЇНА
Красноармійська міська рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 20.10.2011 №291рг
м.Красноармійськ

Про затвердження Переліку питань для проведення іспитів кандидатів на заміщення
вакантних посад управління економіки та пріоритетного розвитку міської ради

Відповідно до затвердженого Красноармійським міським головою Порядку
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб апарату
виконкому та відділів структурних підрозділів Красноармійської міської ради від
13.06.2006, згідно Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
15.02.2002 р. №169, Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого розпорядженням
міського голови від 16.09.2011 № 240рг, статті 10 Закону України “Про службу в
органах місцевого самоврядування”, керуючись статтями 42,59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», з метою об’єктивної оцінки знань та здібностей
кандидатів на заміщення вакантних посад та залучення на службу в органи місцевого
самоврядування висококваліфікованих спеціалістів, –

Затвердити Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням
специфіки функціональних повноважень управління економіки та пріоритетного
розвитку міської ради при проведенні іспитів на заміщення вакантних посад
(додається).

В.о.міського голови

Г.О.Гаврильченко

ЗАТВЕРЖДЕНО
розпорядження міського голови
20.10.2011№291рг

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки
функціональних повноважень управління економіки та приіоритетного розвитку
міської ради при проведенні іспитів на заміщення вакантних посад
№ Закон України “ Про державне прогнозування та розроблення програм
з/п
економічного і соціального розвитку України»
1 Визначення термінів: «державне прогнозування економічного і соціального
розвитку, прогнозні та програмні документи економічного і соціального
розвитку,
2 Принципи державного прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України
3 Розробка прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку
4 Розробка прогнозних та програмних документів економічного і соціального
розвитку міст
5 Програми розвитку галузей економіки
6 Повноваження органів місцевого самоврядування щодо державного
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом»
1 Визначення термінів «неплатоспроможність, банкрутство, санація»
2 Визначення термінів «ліквідація, мирова угода, сторони у справі про
банкрутство»
3 Повноваження державного органу з питань банкрутства
4 Судові процедури, які застосовуються щодо боржника
5 Постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної
процедури
6 Мирова угода та строк її укладення
7 Особливості банкрутства містоутворюючих підприємств
Закон України «Про інноваційну діяльність»
1 Визначення термінів «інноваційна діяльність, інноваційний продукт,
інноваційна продукція, пріоритетний інноваційний проект»
2 Мета і принципи державної інноваційної політики
3 Об'єкти інноваційної діяльності
4 Суб'єкти інноваційної діяльності
5 Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері інноваційної
діяльності
6 Джерела фінансування інноваційної діяльності
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Закон України «Про концесії»
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Визначення термінів «концесія, договір концесії, концесіонер,
концесієдавець»
Об'єкти, які можуть надаватися у концесію
Укладення та строк дії концесійного договору
Припинення дії концесійного договору
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Закон України «Про державно-приватне партнерство»
Визначення та ознаки державно-приватного партнерства
Форми здійснення державно-приватного партнерства
Джерела фінансування державно-приватного партнерства
Закон України «Про інвестиційну діяльність»
Визначення термінів « інвестиції, інвестиційна діяльність, інноваційна
діяльність
Суб'єкти інвестиційної діяльності
Джерела фінансування інвестиційної діяльності
Форми державного регулювання інвестиційної діяльності
Перелік питань загального характеру
Назвіть територію міста, населені пункти, що входять до складу міської ради
та загальну чисельність населення.
Які фактори характеризують демографічну ситуацію в місті?
Назвіть основні показники, які характеризують стан соціально-економічного
розвитку міста.
Які основні галузі промисловості представляють промислові підприємства
міста?
Назвіть основні види продукції, які виробляються на промислових
підприємствах міста
Які види послуг займають основну частку в структурі обсягу реалізованих
послуг?
Дайте визначення “дебіторської заборгованості” та “кредиторської
заборгованості”.
Дайте визначення “фінансового результату від звичайної діяльності до
оподаткування”.
Які основні показники необхідно враховувати при проведенні аналізу
фінансового стану підприємства?
Назвіть основні показники з праці. Як обчислюється середньомісячна
заробітна плата?
Дайте визначення бізнес-плану. З якою метою він складається?
Розкрийте структуру бізнес-плану підприємства.
Яким вимогам повинен відповідати бізнес-план підприємства?
Дайте визначення монополії.
Який обсяг продажу повинно мати підприємство, щоб його визнали
монополістом?
Поняття стратегічного плану розвитку території.
Основні фактори, які впливають на розміщення бізнесу на відповідній
території.

Керуючий справами виконкому
міської ради
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