
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ 

Н А К А З 

« М » Р ? 2017 р. № с/У 

Про затвердження ситуаційних завдань 
для посад державної служби категорії 
«Б» у Департаменті економіки та 
інвестицій виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної 
адміністрації) 

Відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» 

Н А К А З У Ю : 

1. Затвердити ситуаційні завдання для наступних посад державної служби 
категорії «Б» у Департаменті економіки та інвестицій виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної адміністрації); 

заступник начальника відділу з питань регіонального розвитку 
(категорія Б), 

завідувач сектору закупівель відділу бухгалтерського обліку та звітності 
(категорія Б), що додаються. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Маміну Ольгу 
Володимирівну, першого заступника директора Департаменту. 

Директор С. Принада 



I 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Департаменту економіки та 
інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 
«&» ^ 2017 р. № 

Ситуаційні завдання 
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади заступника начальника 

відділу з питань регіонального розвитку (категорія «Б») 

Ситуаційне завдання № 1 
У відділі проводиться робота щодо підготовки Програми економічного і 
соціального розвитку міста Києва на поточний рік. 
Напишіть перелік основних показників, що має місто прогнозувати в рамках 
Програми економічного і соціального розвитку міста Києва. 
Вкажіть відповідно до яких нормативних документів має здійснюватися 
прогнозування. 

Вимоги, що оцінюються Знання законодавства (назвати нормативний документ) 
під час розв'язання Професійні чи технічні знання (назвати не менше 

двох-трьох показників) 

Ситуаційне завдання № 2 
Що означає показник «Валовий регіональний продукт»? Як він рахується? Хто 
відповідальний за його розрахунок? Надати просте доступне пояснення. 

Вимоги, що оцінюються 
під час розв'язання 

Професійні чи технічні знання (надати можливі 
відмінності розрахунків, визначення відповідального 
за розрахунок) 

Ситуаційне завдання № З 
Надайте визначення інфляції. Яка різниця між індексом інфляції та: 
- індексом споживчих цін 
- індексом промислового виробництва 
- індексом цін виробників 
Вимоги, що оцінюються Професійні чи технічні знання (знання термінів та 
під час розв'язання вміння пояснити різницю між індексами своїми 

словами) 

Ситуаційне завдання № 4 
Які показники оцінки входять до міжнародного стандарту ISO 37120 Сталий 
розвиток громад - індикатори для міських послуг і якості життя? Або назвати 
групи індикаторів 
Вимоги, що оцінюються 
під час розв'язання 

Професійні чи технічні знання (назвати групи 
індикаторів та декілька індикаторів із груп) 



Ситуаційні завдання 
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади завідувача сектору 

закупівель відділу бухгалтерського обліку та звітності (категорія «Б») 

Ситуаційне завдання № 1 
Замовником у тендерній документації надані наступні документи: 
1) Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; 
2) Свідоцтво про сплату єдиного податку; 
3) Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість; 
4) Довідка про взяття на облік платника податків (довідка за формою 4-ОПП); 
5) Виписка/довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань. 
Які із наведених документів можуть суперечити нормам законодавства. Відповідь 
обґрунтуйте. 
Вимоги, що оцінюються Знання законодавства (надати вичерпну відповідь щодо 
під час розв'язання документації) 

Ситуаційне завдання № 2 
Предмет закупівлі товарів і послуг відповідно до наказу Мінекономрозвитку 
України від 17.03.2016 № 454 «Про затвердження Порядку визначення предмета 
закупівлі» визначається згідно з пунктами 17 та 32 частини 1 Закону України «Про 
публічні закупівлі» та на основі національного класифікатора України ДК 
021:2015 «Єдиний закупівельний словник» за показником третьої - п'ятої цифр 
основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуг. 
За яким знаком доцільніше визначати предмет закупівлі (за третім, четвертим або 
п'ятим)? 
Вимоги, що оцінюються Знання законодавства (надати ґрунтовну відповідь з 
під час розв'язання поясненням) 

Ситуаційне завдання № З 
Планується закупівля послуг з розробки програмного забезпечення. Які вимоги до 
постачальника послуг доцільно включити в технічне завдання закупівлі? Відповідь 
обгрутнуйте. 
Вимоги, що оцінюються 
під час розв'язання 

Знання законодавства (визначити можливі вимоги, що 
передбачені законодавством) 

Перший заступник директора О. Маміна 


