
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    13 травня 2021__ року                     Старокостянтинів                                      № __113_ 

 

 

Про проведення конкурсу на зайняття 

посади директора територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

 

 

На виконання частини другої статті 13 Закону України «Про соціальні 

послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року             

№ 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та 

порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача 

соціальних послуг державного/комунального сектору» та у зв’язку з наявною 

вакантною посадою директора територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, керуючись статтею 52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Провести конкурс на зайняття посади директора територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради. 

  

2. Затвердити перелік запитань для перевірки на знання норм Закону 

України «Про соціальні послуги», нормативно-правових актів у сфері надання 

соціальних послуг, державних стандартів надання соціальних послуг 

(додається). 

 

3. Відділу з кадрової служби виконавчого комітету міської ради (Людмила 

БЛІЩ) опублікувати оголошення про проведення конкурсу в газеті «Наше 

місто». 

 

4. Відділу з кадрової служби виконавчого комітету міської ради (Людмила 
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БЛІЩ) та відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської 

ради (Сергій БЛІЩ) відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України 

від 03 березня 2020 року № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну 

комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника 

надавача соціальних послуг державного/комунального сектору» оприлюднити 

на офіційному вебсайті Старокостянтинівської міської ради: 

1) оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради; 

2) оголошення про початок формування конкурсної комісії на зайняття 

посади директора територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради; 

3) перелік запитань, визначених пунктом 2 цього рішення; 

4) результати конкурсу на зайняття посади директора територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради. 

 

5. Відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської ради 

(Сергій БЛІЩ) здійснити відеозапис конкурсного відбору.  

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради              

Наталію ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

13 травня 2021 року № 113 

 

ПЕРЕЛІК 

запитань для перевірки на знання норм Закону України «Про соціальні 

послуги», нормативно-правових актів у сфері надання соціальних послуг, 

державних стандартів надання соціальних послуг 

 

1. Базові соціальні послуги. 

2. Визначення потреб населення адміністративно-територіальної 

одиниці/територіальної громади в соціальних послугах. 

3. Забезпечення найкращих інтересів отримувачів соціальних послуг. 

4. Малозабезпечена особа. 

5. Надавачі соціальних послуг та їх об’єднання. 

6. Отримувачі соціальних послуг та їх об’єднання. 

7. Об’єднання працівників системи надання соціальних послуг. 

8. Оцінка якості соціальних послуг та її показники. 

9. Оцінювання потреб особи/сім’ї в соціальних послугах. 

10. Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг. 

11. Складні життєві обставини та чинники, що можуть їх зумовити. 

12. Соціальне замовлення. 

13. Супервізія. 

14. Основні цілі та принципи надання соціальних послуг. 

15. Законодавство про соціальні послуги та сфера дії Закону України «Про 

соціальні послуги». 

16. Система надання соціальних послуг та її суб’єкти. 

17. Основні напрями державної політики у сфері надання соціальних 

послуг. 

18. Основні засади функціонування системи надання соціальних послуг. 

19. Права отримувачів соціальних послуг. 

20. Обов’язки отримувачів соціальних послуг та їх законних 

представників. 

21. Надавачі соціальних послуг державного, комунального або 

недержавного секторів. 

22. Працівники надавачів соціальних послуг, кваліфікаційні вимоги до них, 

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації. 

23. Соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. 

24. Права та обов’язки надавачів соціальних послуг. 

25. Класифікація соціальних послуг за типами. 

26. Класифікація соціальних послуг залежно від місця та строку надання. 

27. Перелік базових соціальних послуг. 

28. Державний стандарт соціальних послуг. 

29. Ведення випадку. 
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Продовження додатка 

 

30. Звернення про надання соціальних послуг. 

31. Договір про надання соціальних послуг. 

32. Послуги, що надаються естренно (кризово). 

33. Підстави для відмови в наданні соціальних послуг. 

34. Підстави для припинення надання соціальних послуг. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради          підпис              Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


