
розIIо

Украiш

Лодаток до пуI{кту ]j;.2. Поло}ке}Iня

прс конкурсний вiдбiр rcepiBmltKiB закладiв

загатtьн,эТ сtэlэелн boi о q:вiти t,ti ста Житомир а,

там де утворилася ваI(ансiя, у 1,1oBiй редакчiТ

IЕрЕлIк прiтА]{ь
на ilepeBipкy знання КошституuiТ Украi-ни,

Закоrriв Украiни <I Iрс, t_lcBiTy>,

<ГIро загzLльну сере.lIню ocBiTy>>,

, ((Прсl запобiга}Iня корупrдii>,
о<Цэо Miсцеве: ca}.fоврядув&}t}:tя в }/KpaTHi>>,

а Taкoxt KoнuetrTlii реалiзаuii державноТ полiтltки,

у сферi рефорr"lуваl{ня загатьнсlТ cepellнboT ocBiTt,t

<<Н(эва украiнська школa)) на перiод до 2029 рокУ, схвl;tлецоi

>itелtняМ КабiнетУ Мiнiс,грiв Украfни вiд 14 Iрудня :l016 року JФ988-р,

1, flиr:анШя ша пepeBiplcy зIIаI,IIш l(,эшо"глtтучii Украir"rи

гiлнО зi статтеЮ 1 ltонстИтуцii YKparrHи, як визЕаLIеп.ня характеризую:гь

Уцраiн

cyBepet

8,

9,

l

Я,коТ форми державного устрою е YKpaiHa?

': ' i,|

арNtа,rдержавно го правлiння УкраТни?
u ЯпЙ засЬдах здiйснюеться подiл державн.оi влади в Украiнi?
киЙ iНiорма-тивно-правовий акт ]vtac наiiвиrrlу юридичну силу в YKpaTHi'?

N[Фва в Украiшi с дерхсавноtо?
:,фiновltилд нацi ошальним б агатством Укр аiни?

еолФгiя визнас:гься в YKpaini яtс обов'язкова?

'l"*yl структуру покладасться обсlрона ykpaiHlt, захист il
ритЬрiальноi цiлiсно cTi i нед(l:г()р кан, HocTi ?

фжавнi символи визначенi у Itонституrii Украiни?

х громiдянин Украirли на п.iдставi КонституuiТ Укршни
лtй гроlчtадянстlза?
Iiаеться в Конституrtij, YKpar'H1,1 збираr;ня, зберiгання,
}Iрення конфiденцifrrrоi iнсРор,vацiТ гrро lэсGбу без ij зголи'J

визI-IаетьOя в YKpaTHi як обов'язкова?
гае право на працто вiдгlс,вiдшсl до Консти:гуuii Украiни?
gч,сться право на вiдпо.{ин()к вiдповi,длло до КонституltiТ

Укра
ае правсl на соцiацьний закист?

9



20. Якi принц.ипи закрiплiос Когtстltтуцh YKpaTHt,t щодо п
21. Якаi ocBiTa в Y'Kpa'iHi е обов'язковсlкr?
22. Що забезпечуе дер}кава :] .питань сlсвiти вiдповiднсl

Украiни?
23l. Як здqцlтI€lют,ься права i

КонституitiТ Украiни?
Ыi,r,'Чи мфютъ Заlсонрt та iHmi нормативнO-праI]овi aKTpi :

.Iaci'? ': , ,,,i
l .!

25. Якi riаказлt i розпорядження ь,{ожна не виконувати
КонстиryrriТ У5раlни?

26. , Ч.ц , притяr,а€тl,ся гро}Iадянин УкраТни двiчi
вiдповiдальн.ос,гi одногсl вrlду за <lдне й те сал.tе правопорушенпя

27.Якi обOв'язки с у I-рOмадян}l}iа YKpaTHlr вiдпоlзiдно ло ,К

2В, Як здi йсшосться ]:Iародне в олевиявлс,ння?
29. Якiй Конституцiйпий cк;f&Ji ВерховноТ Радш Ук.оаТнн?
30, Коли ,вiдбувають(]я черI,сtвi вибо1)!l до ВерховноТ Ради
3l, Якi HopмaтиBlto-ttpt}IioBj. акт:д прлtймае Верховна Рада
32. Плrтаrlшя, пра.вове реryjllован}ш яких в}Iзнача€ться вик, K)LII{o закоl"1а}Iи

Украiни?
33. Як затвердх(усться .Щержавний блоджет УкраТни?
З4. Як обирасться [1резидент Украiни?
35. Якi HtlplvtaTиBнo-IlpaвoBi акти Bиllac 11резидент УкраТн
36. Хто е Головою Радлt нацiотлалъноi безпеки i оборотlи'/ ii*и ?

свободлt гроIчIадянина УкраТ

i

о Кошститучii
Ё'|:вtдшOвlдt{о до

нс,гцтуirii?

l

ii
кратн,а?
кра,iяи?

вOрЗтну дlю в

,{
вlдýовlдно до

о hоридичноi

37. До якоi'lполii Президент Украiни внковус cBoi гIOвн0

38. Який clatyc мас Кабiнет MiHicTpiB }rкраТни?
39. Хтс) вхолИть iцо склацу Кабiнету lvlilricTpiB УкраiЪи?
40. Якi н,эрмМивI.lо-llравовi акти ви],&е Кабiнет MiHicTpiB

Севастопопi? ,- -"-- 
;;.' Kio .дiИс,kю€: пр,iвосуддя в УкраТl,i i ?

SЗ. ЛK:li* cy;ite тiайвиrциN{ судоt'I у систеь,ti судоустрою У
ф4,, .Iи,'iчrпrпеЬул,,lо наJIежати до полiтичних партiй, профс

rtраiни?
41. Хто здiйснюс: ви]конавчу влад'- у в областях i райоrtах, рtiс:га.ц KprcBi ,га

плй']

ii
I
*jни?

локР
il

50. tLIo eýi,arepiмbнoю i фirrансовоIо ос;нQвою tчtiсtlевого

5 i . Лнi пiri,аннu вирirirчс Кот-tститl,цiйший Сул }'кlэаТни?

52,,Скilttrkи сулл,iв l}ходить до cKJIa/ty Конститучiйr,rого Су

riiТ УкраТни?

ус гр Ук?,лiни?

bкCII,o голови,
:l
j,

п
N,tовр.{дчваннrI /

i

cecl1
У5раiни?

]i .v
ка яки
i
:
i
l

ffiliiiimi
: r l:
l 'i 1,,

ailr

10

а}5. tllliM ilt'.яtlt {)v;] у,кваLгrю{: судове рiшсlння?

ЪВ, lЦоiЬа*. iiЙ*uе саtчIоврядуванýя , V*puiirit



]i i,i.

. il :,]

перевiрку знання Закону У Bp:lГH1,1

.:,:,
: '] 1,

о та.ке беаоплатна ocBiTa вiдповiллIо,цо iitlKoHy

<I1po ocBiTy>

YKpai.Hll <Про ocBiTy>'?

ll]o r:aKe зilклад ocBiTlt?
XTo,rl ожеlfr уr" зас]l0вникоlч{ з акJI а,lу,э св:ir:и?

Кого слiд !Вхдати здсlбувачами ос вiти?
IЩо таке iti4ивiлуальяий навчаJIьниii план?
Що тЕщg ifrклюзивне tлавчанrrя?

о слiд шфкватрI оовiз:нiм гцlоцессlrл?
о таЁеi освiтня пос.луга?

]i i il
iтнвою т1рOIрамOю називаеться?

LЦо Tai<e педа.гогiчна,цiяльнiсть?
Якi сlпецiальrri заксни. визначенi у 3aK:oHi Украiни <IIро ocBiTy>?
Яку силу мають листк, iцcTpy,Kuii, }itrвтод}Iчнi 1 екошtендацii, iншi
j

виконавчоТ влади, крiшr lлаказiв, заресстрованих
Украiни, та документirr, ]_цо реry;rюютъ вву-трiшrпо

ДОКУ]ч' ,эрганlв
Мiнiс,г тво},{ tостlrцii
дiялыri

lз
|4
1ý

до на,ýt
::

освiтиý
lб
1F

Скiльки
Скi.ттьки

i

видlts осв1,Iи зазначено у Закrэнi )rкlэаТни <Про ocBiTp>?
основних форм здобуrтя освiт,иr зазначен(r у Законi Украirrи

<Про ос iти>1)

ocBiT1,1rl

19

2а
2,,|

людинl
ocBiTv>i?

ь органу?
Як гараtлтуеться право ша безош;rатuу ocBiTy?
Який орга}I вIIади визначас дерiкав}Iу шо.пiтику у сферi освiти?
+Y
I{a якiй MoBi навчаються в KoMyI{aJIbHиx закладах сrсо{fи, як1 на-rlежа:гь

на{ьних ьlеншин Украiки, для здобуття дошlсi;lь,ноi та початковоi

вiдпо.

ocBiTK?

BBax(i

мiстя

rti.тrbKи piBHiB освiти мае повна загаJIьна серед}uI ocBiTa'i
2,3 ьки спря}ryваIIь пе,редба.lас здоб1,11"91 rтрофiльноТ середньоi освi,ги

с, 3акону Украiни оПро ocBiry>?
, гrередбачае територiальна доступнiо:гъ повноi загальноТ середнr,оi

Скilrъки складникiв системи освiти визначеrlо у За.конi УкраТни <dIpo

Скi;rьки rсваrriфiкацiйцик piBHiB налiчусгься в Ущlаiнi вiдтrовiдно i1o

ьноi ралrки кзалiфiкаuiй?
Шо с MeToIo повноi загальноi середньоi о,сrliти?

t

IЦо . ключовими комшетOнтнOсlяr\Iи, необхiднирtи ltожшiй сучасr,riй

д"hя' успiшrtоТ жиrгедiяльностi вiдпtlвiд(гtо до Закоrц, Украiriи кПро

ii

,гвердження про ocBiTy осiб з особливl,tr.и ocBiTнit,tи потребами ви

lvlиi li(p мiстяться у Законi Украiни K,l1po ocBiry>?
тверджецюI про iнклюзивне навчаш{я ,tsи, вважаете такими, lцо

уiiЗ;аконi Украiни ullpo ocBiry>?
,iяка юри{tична особа мае статус заIfiад:/ освiти?

llii,i:

]Шr
,, ,fJl

I :'ll\.

;.:



,i r ,i';
'ii : i;

,;i,t!'
, j,i1l

,,:li:,

визначених за!ýо}I,рчи ,га 
установчиN{и документаil{и цього закJI

Закоку Украни <Про ocBiTy>?
, 29. Якilтверл{кегIшI про llpaвa засновниlса аб<l уilоtsно

', 32. f;rr яlкоi iнф<цэмачii та док}меЕтiв заклад освiти мас:
cBoix веб-сайтах ф' _pu.i ix BiлcyTнocTi - на веб-сайiтах с]

вiдкриl,ий д,осlгуп вi,дгrовiдlно до Закону YKpaiHlr <Про ocBiry>'i
З3. Якi iз тверд,кен]:iя про оооб.шивостi вiдносин tиiж за

пrэлiтичними гlартiямlir (о6' еднаrrнями) i релiгiйниппи оlэганiза.
такиNIи, що мir;тяться:у Законi Украiши uПро ос:зiту>?

34. Члт пiдлягаю:гъ лiiцелlзува}Iшо заIсliади загzutьно.i сере
35,Шо таке iнсти,rуцiйний аулит?
36, Я:кi твердх(€l[Irш прlэ iтринrlитtи зовнilлнього незаJIе)

BLI вважает() таки]чIи, ш{о мiсrчться у Законi УкраТни <Про ocBiTy
37.У "який TtlpMir* вiдбуваеться чергова аrестацi

працiвника'l
38. Яlсий, розмiр щоtrliчноТ грошовоi винагороди педагогi.r

визначеfiИй Законоп,t I/кра.iни <Г[ро ocBiry>?
39,,Якиi,t розмilэ дOпомоги ria оздоровлвння педагогi

визначеtтий Зdкоl.iолл l/кра.iлlи <Гlро ocBiTy> при ýадаirнi iцорiчr"l
40, ,ПIо вклюЧсrс робочилi чао педагогiч.ного працiвнir

Закону Уфаiни <'11ро ocBiry>>?

41. 'На, який rзiдсоток пiдвищусться посадовий oкJI
працiвнИкi ко;кноi н.а (),гуnн rэi квалi фi каlдi йн оi категорii'/

42,. У яких розмi.рах встаковлlоютъся lцомiсячнi надба.втt:и

14ý.'y икрму розмiрi оцэиь,rус щомiсячну лоплtrгу педагог
- :l|| l_i i, 

,,!який фqйilrоЪ сýртфilсац,iю,вiдповiдно до Закону УкраТни <Пр

Закф Viкfrаrни1 {fiIpo освi,гу>?

], lfrФ.l}фgl йhЁi,дтrУа:во здiйснювати

i 4ТiЯкЙ llЬрfiаdом вл.ади призначаеться на посаду освiтнiй
, _/l l\v lY!/Y

]elrxcaBa? 
1;,llt' 

49, ,rКi заiiлад,r,r оr:вiти мають право надавати платнi
Послуги, гlе,ЁБлiк frк.rх, затверджуе ,Кабiнет MiHicTpiB УilраtЪи?

:''l:.:j.iil,,'

громадський наг.rtяд (ко

]loEHoBaiкeHb,
.i.

у в!ц]lовlд,но до

е.ноi оообr1 ви

1ти Ьи вважаете
}

Фврядування

t

зII(),чуват!i на
{а,;новникiв)

адамLt
и FI{l

ii

освlти та
вважаете

п0l осI}rIи r

0го :о,цlFIювання
,I

им ЕrlашlВникаМir
ii
t
i:.

a}vl Ft}аЩВ}IИКаМ
i вiдjпустки?

вlдrtовlдно до
1i

il
1.

педагогlчного

i

висIt}ту рокlв
оцс.и Украiни

9.,нии tlрацlвник,
oclilW

1тиiвизна.Iен1 в

у оистемi

булсмен?
i;: .

ння на 0свlту
i
?

ссв{т]]1 та 1нш1
i;
t
i
1

l: 1a
, LA
l:

i



ГРОiчI

фiнансув&н}UI суб'ектiв ocBiTt{boi дiяльностi визначенi у
3uoOH!,YlKpai ро ocBiTy>?

3.Пlлтання на пepel]ipl<,,r зг,ання

заг&iIы{

t

утворенНя може матИ у свосý{У сlклЕrjd заклад :lагtl-ты,tоi серелньоТ

дiяльн,;

.и мох(е зhклlлд загальноТ СеРеЛНl,Оi осв.,:гLl для здiйсЕення статутноi
,1 на д(огоtslрних засадах о6'едtуваIися з iпlдими юридlг]ними особами?

ki заклаiи-освiти забезпечують здсlбу,rгя з аI,альноi середньоi освiти?

и мохtуть початкова шкоJIа i гi;чrнrцзiя (l,чrrкцiонува,}:и яК cTpyK,rypHi

пiдроз iншtого заlшаду освi:ги, ?
ti.

<Про за
кiлыИ ciylrerriB загальноi середньоТ сlсвiти визшаче}{о 1r Закоrli Украiни
ьну сеpедню ocBiTy>?

Ki заклади освiти забезпетlтоть здобуfl,rl llовноi загмьноТ середнь,оТ

Ким загверджу€ться статуt закJIаду загапт,нOТ середньоi ocBiTli?

1

.2
1.)

сере.шr*о

td
Украir{ф

l7
Зако.н,у

1

1

ос

((П

Закоrl
}
l

рtедиlt
.'

Фdо
Коллt

якi формлr навчання: визначенi У Заlсоrri Украr.ни кпро заг&цьну

Яка кiлiкiстl, Y"rHiB не може liеревиu]увати напов}Iюванiсть клаt:iв

загально'f середньоj. освiти вiдповiдно до Закону Украirти <про загалъну

opBlTy>?-i
шенти мае мiстити ocBiTtlя пI)оц)ал,tа вiлповiдно ло ЗаконуЯкi ко

.;i
н},середшlо ocBiry>?

l1
t_]

Хто може бутизасновкиком закладу загаJIь},IоI середныli освiти?
ЯкиЙ тершлiн IIавчання у закладi загаqъноТ середньоi освiти iI сryпеня?

Ял<лlй;.
]

загаJ]..

flка

TepMiH навчання для здобутlх повн,эi загальноi середльоТ ocBiTlt

ыrоi середнъоi освiти I-III cTylTettiB?

0ч}lнаеться i коли закirrчуетьсr. на,вчzulьнлtй piK вiдrlовiдн,э до

загальну середню ocBiTy>?краlFIи
icTb ypoKiB у закладах освiти'i

зqрахування yiнiB дсl закJIаду :зага-пъноi середнъоТ

никiВ освiткъоГо шроцеСу вi;пlовiднO до Закону Украiiни

ocBiTy>?
гас соцiальний захист 1,чнiв (вихова.вчiв) вiлповiлно до

ПрЬ загалъЕу середню ocBiTy>?
,пъtуrоr"ся yrld (вихованiti) :закд алiв загальнот середньоi освiти

ByBctHHxM?



1

середн
2

навчаJL
2

ЕIавчаJI

KepiBH
власно
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загzui

середн

IutaTePi

освiти

заклад

обов'
ocBi

кор}

зап

зеп
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ПРед
KopyItll1
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або фi

пода!D$
особлl,

s

l' lq,,.
запосlЕi
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| -д..t.

lHTep,9ql
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Заколtу.

вiдпо

не,

повеl

ви
нейт1
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переI

]0.
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Чи i,рбов'язанi посадовi особи юридичних осiб публiчrr
fi[ , ifuggial службовшх шовноважень J{оlримуI}атисj
яiтос{i,' униКати демонстрацiТ у будь-якому виглядi tsлaсн

d|tb .jабо поглядiв, не використовувати с:лужбовi по
14 поjliтичнltk партiй чи lk осередкiв або окрrэмлгх полtiтрtкi

юридич}tr,rх осiб пуб.;ri

вё?кених на вi,lконання фуrлкчiй держави

гром2лськi об'еднаЁня,.l_к члени a(io

oкpeмl гроIчIадяни ]3 дlrtJlьностl щ,)д

;яких випадках особам, зазначенрrлt у l}akoHi Украiни к

);, забороЫеться безпосередIIь0 або аIерез iнш:ахi ,. ]i, ,;,ii; . , r р .' 
, crcieiiоДеркУ99ти подарунки длrI сеOе чи Dлизьких 1м

FItих:ооiб? ;

,У разi надходженнlI пропозицiТ щодо :tlеправомiрно
|,

го права до
мiсцсвсlго

повновах<енi
запооlгання

запобiган;lя
iб вимагати,

юрид}lчнI{х

вигоди або
'язанi вх(ити,' незважФочи на шрfiватнi iн,гереслl, якi заходи зобо

наченi у Законi Украiни <Про запобiганЕul кор)lгlцii>?
Якi дii зобов'язанi вчинити особи, зазначенi у ЗакоrIi краlни <Пlэо

] корупцii)) задля запобiганкя та вреryлювання кснфлi iHTepeciB?
У разi iснування в особи cybcHiBiB щодо наявностi в еТ к<lнфлiк,ту

якi дii вона зобов'язана вчинити?
У яких випадках вiдбуваеться усукення
я дlй, прийнJIття рlшення чи y:acTl в }1о:го

iiЧи l повиннi посадов,i особи
tl

юридичнIfi осiб щ/б
та загаJI]jновI.Iзнаtних

|роlчIадянами, керiвни:

вiд BpIKoH

шрийнятгi
завдання,

,овiдно ,цо
:"

Fкраiни <Про заrrобiгання корупцiТ>?
'У яких випадках вiдбрастъся обмеженrrя досqут), iнформашiТ

о до Закону Украiни <Про запобiга1,11"Iя корупцii>?
У яклтх випадках вiдбувасться шерегляд обсяry службо:зи повноваiке.t{ъ

о до Закону Украiни <<flpo запобiганЕя корупцii>?
У яких формах здiйсrrюетьс.я зовЕiшцiй кон.,гролъ вiдпов о до Закоэу

iчПро запобiгаrrнrl корупцii>?
випадках здiйснrоеться переводеI{llя абс, з.вi неннJI осоif,и

о до Закоrry Украiни <Про запобiгання коl)упцiТ>?

додержуватися в}Iildог закону
ввlчливими у стосунках з

i,:

iчного права
чних но]]м

, КОЛ8Г&lчlИ

го IipaBa при
по"пiтичrtоi
полiтичнtтх

новаження в
,!

права дiяти
на приватнi iнтереси, особ,исте стаl]леI]Itя до

своi полiтичнi lIогJuIди, iдеологiчнi, ре.пi iйнi або iншi
шереконанпя?

до Закону УкрrrТrrи ,,Про за,шобiгання к()р

rlублiчного права в}Iко]]ують службсrвi п<

гlц11)) посад()в1
новаження та

яки}"1 Вонирlшенця та доручення
i або пiдконтрtlльшi?

сlрганiв ji clci

1J
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:li, l:, i *

l. ,ti'll
'jJ r l, ].
: i, i il.i{{,

lii,
I.1\ jr L ,J,L

ффр4tлосадовi особи юридичвих осiб гryблiчн
мкЁqf .l&гIро запобiгання корупuii> u"*o"

Йq i<epipHиF$a, якщс вогI}l суперечать закон1,?

..Щс, ,якогсl iЦиола посадrэвi особи юридични.};, ,Щс ;якогсl iЦиола посадrэвi особи юридичних. осiб tl
язалi тт\орiчно ,псlдавати .шляхом заповнення на офiui

t

*

t
t
}npnlta згlдно 1з

Еl]дення чи
'l,
ii

бл
iHo
у

ii

lчного права
1l-,мY веO-саитl

кfotriни <Про

шоýе l,ý]
а

*

Закflн:

t
руш{,еý

ъного j ]агеЁтý,гва декларацiю вiдп,эвiднtэ до Закоtry
t*ання 1к,эрупuiiр?
. flрr>тягрNl якого TepruliHy лiс.lтя подаЕня декла.ра]]ii суб' т декларуваннJI
во, п од;лти виtпр{лвлену декларацirо?

5" Чи зазначают,ься у декларацii даллъii про дOхо,ци рсдиLIаNr}r
нта З, ступеню спорiднення?

у Украiни
об iгаlrня корliп,lдiТ>l?

7. Чрr fiiдлягае розгляду aHoHiMHe г,lовiдомле}Iня про }Iя вимог
, YKpailHli <IIро запобiганriя rсорупuii>?

},

лил{ rlорупцiйнi
ý

8,Киrоt форrчrуетьtlя единий. лержавний реестр осliб. якi
в'яза:ti зl корушu;iею шр{lвопOрушення?

" lЩ<l зобов'язgrнi здiйснiовати посадовi та с:ryiкбовi !t к)ридичних
шi особи, якi виконук)ть роботу та перебуъаIOтъ з юр}iд чн}{ми особашtлt

oв}tx вi.дносинах ви;{одячи iз загальних засад загrобi
остi'lорlадltчноi' особи, вiдповiдт:о до Закону УкраТни (( ро зzrпобiгання

цiТ>?
0. Яlса вiдповiдальнiсть за корутrчiйпi або пов'яза

рушЬшня перелбачена вiдповiдttо до Закону Украir:и к

5. Плfаrrня на перевiрку знанЕrI За.кону YKpaTlr,i
(ITpcl мiсцеве самоврядуваriня в Уqlаiнit>

' ,l il ,

'.}Iкё.,визначешt{я тери,,горiальноТ гром€ши вiдповiдно до

,I ilo таке:префtавницький 0рган мiсцевого самоврядув
Укр аiлt и l,<,Пр'о ьr i оцеве сам0 врядуван Hrt в Yrcp aiHi> ?

lЩо'i ,гаiе,, викOнавчi оргritrи рад вiдгtовiдно до Зак
е самовlrЯдування в YKpaTHi>?
.,ШО'гакý, шраво коIчIуIIальноI власностi вiдгrовi.ltно до
iir iслцЁве самоврядtування в Yi.paiHi>?
;що ]TaKd,'блоджет мiсцевого сilпlоврядуваиня (мiсltевиii eil

1IЛq такс ;йiсцеве самоврядуванIuI в УкlэаТнi?

iНa якиХ пр}tнциr:ах здiйснюсться мiсцtэве сам0 вряJIуваи н

i з i :коруттrliею

ро ,iirпобiгilн}ul

Зак{ну Украiни
Ё.g.

я вlрlовlдно до
i
}

.

УкРrrТrrи <ГIро

Украiни

1зашlями, ц{о

j {sз,I{ts,8€ться громадсь кими слухdння м и вiдпс,вiд но д
евс рdýФвр;t,чування в YKpaiHi>?

чте] сКладовi системи мiоцево го оамоврядування?
в Урqэаiili?

}
1l

i -,JакФIIY укоаlни
l'
fr

Нk{** i'''засадах булуються вiднос1,1нлt 0рг HlB i мIсцевого
t-Iя з rliдпррtсN.{сl"]:ваN,тI{, ycTaHc}RaI\.{I.{ ,га ор

ii)r?

За



пере(i
вiдttсl

L

рiшеtл
затвер,

I(оNtуLI

питаIIý,. ;. ,;

майна,:

энtUI, IиiсцеЕtих програм приватизаI.Iii, а також пе[
I

i. j

но1 1]пасност1, як1 не п1дJUIгають Iiриват}lз€lцll; визнач()н
поряj та yý{QB приватизацii об'ектiв права ко]\,I,унальноТ B.llac,H

ро придбанFIя в устанOвлено1\{у законOh4. пOряд}:у пр

ь у ком},нальнiй власностi вiдповiднлtх теритоI)
о д<l'3акону Украiни <Про плiсцеве сеь{овряfiуваннJI в l/к
,омrtgtенцiенэ якого органу мiсl{евого самоврядуваtlлtя

дi ялъно cTi дошкiльнlтх,га псlз ашкiльких нilвчаJIьн с|- Bllxo
лtол одiжнIтх та н ауко во-просвiтшлrцьких сlрll,анiзацili?

ьноi власноотi, про створення, лiквiдацiю, реор
irпова.нця гliдприсмств, установ та органi:lацiй копаунал
oi територiапьноi гроп4ади?

вttоi]аженням яког0 органу N.I lcTI евого саtI\Iоврядув анIш
забез ення здобуття IIовноi зага.rrъноi серелньоi, професiйlно-

,1

у дерх( lтх i комунаjIъних загмьноосвiтнiх, про ф ес iйно-те кнi
зак.lт влпцЬi освirи у комунальн}й виu]}Iх наI]чаJIь}Iих за
необ;<i умов для в}жовання дlтеи, мOлодl, розви,гку l.

навчанIтI, професiйноТ орiетrтацiТ, п:родуктивлlоiтруд()во
спритti
дитяI

i

l]. ка посадова особа пiдшисуе рiшенriя Жчrтоrлrирсьrс,эТ tиiс
BIIKO,rIa Iого KoмiTery?

],4lT. li rrорядок формуванIfi рад }riдшовiдr"rо до Залсону
мiоц моtsрядуван}ul в YKpaiHi>?

:називаIотъся орга}iи ради, що обираються з числа
я, попередЕього розгляду i пiдготовки ]:Iитанъ, ,якi

здiЙсненкя контроJIюi за викоЕаIrrIям рiшень раLди,

вJuIе iнтереси Bciei територiальноi грOм
зflбезпеч)то[ь Його аrстивну }цiасть у дЬrдъ

]'органiв, несе обов'язки Ееред виборцял,tи,

поutJ" ЗаКону Украiни <Гlро ьтiсцеве аа,]\{о врядуваЕня

дlу MioTi ради вjдповiдilо до Зан:ону Укlэаiни
l |-.
B,yKpalHl))'/

цо r,ffiгrежать до вiдання виконавчrх tэрганiв сiльсъ
,чli {ц,

Хто г
прав,

tt ,;]анцц

Kr.ibr ,Bl

J{Ki п

9i
:

Kl
1l

рада в межах. cBclix пoBHoBB]lKeHb приtйt lас

17

bHI{x громад
iHi>?
е прийняття
ного майrtа;

об'ектiв
доцiльностi,
i; влtрiшення
ватизованого
iдчуженогс, у
ому порядку
'cKTiB права
iзацj,ю та

,о1 вдасност1

. Житоtиирir е

нiчноi освiти
навчалънрж
, сf,ворення
здiбностtэй,

працi y,lHiB,
них закладlв,

раlTи T€l rr

краТпи <Про

,ежагъ до 11

викOЕавч(lго

И, },1ае Bl]Io

ради та
радою та 11

YKpaiHi>?

i, селищноi,
<Про пцiоцtlве

ова:кеннrIми
я здlиснеrtнJl
х, селищних,

мативнi та

TiB, для

Il

{lltll

I

{"
l

l,



фактичне
чстанOв,

функrri
органiза

пцlя реалIзац11

i оdвiти <нова
li

,i
lнкJIюзивного

|i
'|

l

boi Ьс:вiп.r?

для

}I дt)ржаtsного

КоrщепцiТ реалiзаrliТ державноТ попiтитси у сферi реформу
;: ..

ня загальноl
сереrlньоi ocBiT,r.r <HoBtt yrpairrcbKa школа)) на шерiод до 2029 ро

3. ,lЦо € I!.Iетою Коrrцепцii реrr-rriзаuii державноi по тикй у оферi
l.а) на гIерlод дорефо!iмування загальноТ середньс}Т освiти кНова украiЪська шко

2029;року?
4. Якi oclt-loBHj J}}Iс}I при,галtаннi в}lпускнику новоТ у}( iнськоi школи

реФ()рN.,ування
2ф9 року'?

вiдповiлно до Концепцii, реалiзаlдiТ лержавноТ ттсlлiтикlл у сфер
загацъноl:сереl(}rьOТ освiт,и <}{ова yKpaiHcbKa [Iкола)) на rтерiод д

5, Шо передбачае реtРормува}лня з,лtiсту загапъноТ едЁьо1 осRl,ги

реФ()р}Iуван}Iя
2019 рощу?

вiдповiдrrо ;цо Концепцii реа,тiзаilii дер}кавI{(li lтолiтrrки у с
загаrlьноТ cepej(}Iboi ос.вiт,и <<Нова украiноька шкOла>) на шерiод д

Питанtrя на шеревiрку знання Концепцii реалiза
полiти:ltи у сферi рефорvrування загальноТ серелr

rl ;

ьо1 OсB1TLI

KHoBa:/KpaiHObKa цJкола> на lrерiод,iiо 2029 рок

2, Якi clcHoBHi ознаки lvla.c загальна середня сlсвi,га в УкраТ

б, Якi кlrючовi ,KoMileTeHTHocTi включае в себе Конl
;:

дер}Iýавноi ttо.гliтики ; у сферi реформування загаltьноТ аередFI

украIшська [цкOлa>) на перiод да 2029 року?
7. Що не,эбхiдfiо розробитл1 з метою створення ylvloi]

навч8ння лi,гей з осоРшавилtи освiтнiрtи пtlтребами?
Е. IJ lo г.rерелб ачас реформування педагогittи загальноТ серел

загальнOю середньою освiтою вiдгltiвiлн:сl до Концспцii pea;l
полiтики у сфеРi реформуваннr{ :загацьноi середньоI освiти к.

школа)) на перiод до,2029 року?:10; Скiлr,ки pOKiB необхiдно буле нав.Iатися
загалъно1 сереД.нь01 ocBlт}l внаслIдок l1рOiiеденr{я
загатьноТ сереltýъоi освiти?

реформ1, lлняil cTpyKTyp}I

(i,
i

,ЩOРЖ&JЗIIС,1

i;frЦIfi 
i',fihШ t

Iil;i'i; , {,i'],i,

fr, Irjil; 
i;,, i;,iфJll,i; i:

9,Яке IIраво отрйпtае школа у pailIкax ре(iорrчryвання си }чlи iуправлlннl{

1} 
t .i Що ,прлелбачаеться у раь{ках реформування с}lс,]

фiна}lqуýЙiля:з,flгзhчноi середньоi освiти lвi,цповiдлло до Kot
лерпtrЬвiрТ пойffiиrси; у сферi реформува}I}Iя загацъноТ середrt

x-n-i',::ti|a шr1,1'fr1u,ria перiол до 2029 року?

iild i|i , {fril;;tl ,;.

l8

?

l

;

влас}tостi на
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9 року?
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