
    УКРАЇНА

    ГОЛОВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

        від ____________________________20  р. №__________________
   м. Львів

Про затвердження переліку питань
для перевірки знань претендентів на зайняття посади 

головного спеціаліста відділу інформаційно-комп’ютерного 
забезпечення та доступу до публічної інформації 

управління адміністративного забезпечення діяльності ради  

Відповідно до статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, 
постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 “Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних 
службовців” (зі змінами), наказу Головного управління державної служби 
України від 08.07.2011 № 164 “Про затвердження Загального порядку проведення 
іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців” (зі 
змінами), пункту 1.6  Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення 
вакантних посад, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 
22.06.2015  № 646:

1. Затвердити перелік питань для перевірки знань претендентів на зайняття 
посади головного спеціаліста відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення 
та доступу до публічної інформації управління адміністративного забезпечення 
діяльності ради згідно з додатком.

2.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника голови обласної ради Є. Гірника.

Ірина ГРИМАК



2
Додаток до розпорядження 
голови обласної ради 
від ___ __________ 2021 року № ____

ПЕРЕЛІК
питань для перевірки знань претендентів на зайняття посади 

головного спеціаліста відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення 
та доступу до публічної інформації 

управління адміністративного забезпечення діяльності ради

1. Основні елементи вебсторінки.

2. Розподіл навантаження між браузером і сервером.

3. Різниця між UI- та UX-дизайном.

4. Різниця між реляційними та нереляційними базами даних.

5. Мета використання CMS.

6. Основні переваги й недоліки CMS.

7. Основна мета впровадження електронного документообігу.

8. Основи AGILE.

9.  Різниця між AGILE і Waterfall.

10. Основні методи втручань у роботу сайту та превентивні заходи.

11. Автоматичний програмний інтерфейс АРІ.

12.Основи Windows Server 2019.

13. Різниця  між Windows Server 2003 та Windows Server 2019.

14. Топології локальних мереж.

15. Різниця між SSD або HDD.

Керуючий справами
обласної ради Руслан КАНДИБОР
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