
    
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ                           
    

 10 грудня 2020 року                      м. Деражня                                         № 11 

 

   Про проведення конкурсу на зайняття 

посади директора Деражнянського міського  

центру надання соціальних послуг 
 

    На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів 

України від 03.03.2020 р. № 200 «Про затвердження Положення про 

конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття 

посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального 

сектору», рішення міської ради від 02.12.2020 р. № 11 «Про утворення  

Деражнянського міського центру надання соціальних послуг», виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Провести конкурс на зайняття посади директора Деражнянського міського 

центру надання соціальних послуг. 

2. Для проведення конкурсу створити конкурсну комісію в складі згідно 

додатка. 

3. 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). 

4. Повідомлення про оголошення конкурсу оприлюднити на офіційному сайті 

Деражнянської міської ради не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу. 

5. Секретарю Деражнянської міської ради Сидорук В. А., забезпечити 

прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, 

протягом 15 календарних днів з дати оприлюднення рішення про проведення 

конкурсу. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Івахова А.В.. 
 

 

Міський голова                                                                     Андрій КОВПАК 



                                                                                                Додаток  

                                                                       до рішення виконавчого комітету 

                                                                       від 10 грудня 2020 року № 11 

 

 

С К Л А Д 

конкурсної комісії 

 

Голова комісії  - Івахов А. В. - заступник міського голови 

                         з питань діяльності виконавчих органів ради 

Секретар комісії            - Сидорук В. А. - секретар міської ради 

 

Члени комісії                 - Важельська Л. В. – спеціаліст I категорії  

                                           міськвиконкому з питань будівництва, земельних 

                                           відносин та охорони навколишнього середовища                                                  

                                 - Кухар І. Д. – завідувач юридичного відділу 

                міськвиконкому 

- Гончаренко І. Д. – головний бухгалтер                                                                           

  міськвиконкому  

 

 

 

 

    Секретар міської ради                                                        Валентина Сидорук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                          рішення виконавчого комітету 

                                                                         від 10 грудня 2020 року № 11                                     

 

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. Які суб’єкти, що надають соціальні послуги, повинні відповідати  

критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги? 

2. Що може спричинити складні життєві обставини? 

3. Ким затверджується перелік соціальних послуг? 

4. Чого повинні дотримуватись суб’єкти, що надають соціальні послуги, під 

час здійснення своєї діяльності? 

5. Ким встановлюється порядок регулювання тарифів на соціальні послуги? 

6. Що отримують фізичні особи, які надають соціальні послуги? 

7. Що відноситься до основних засад надання соціальних послуг? 

8. Який комплекс заходів передбачається соціальними послугами? 

9. Хто проводить підвищення кваліфікації соціальних працівників, інших 

фахівців? 

10. Які шляхи визначення потреби у соціальних послугах, їх видах і обсягах? 

11. Які основні умови для обмеження права на соціальні послуги або 

припинення їх надання? 

12. Як визначено Законом України «Про соціальні послуги» мету соціальної 

послуги? 

13. Яку відповідальність визначено Законом України «Про соціальні 

послуги»  за порушення законодавства про соціальні послуги? 

14. До кого може бути оскаржено рішення про відмову в наданні, зменшення 

обсягу або припинення надання соціальних послуг? 

15. Які існують основні форми надання соціальних послуг? 

16. Куди має звернутися особа з письмовою заявою для отримання 

соціальних послуг, що надаються державними та комунальними суб’єктами? 

17. Які основні умови для обмеження права на соціальні послуги або 

припинення їх надання? 

18. Хто має право на отримання соціальних послуг? 

19. Які види соціальних послуг визначено Законом України «Про соціальні 

послуги»? 

20. Які варіанти оплати соціальних послуг визначено Законом України «Про 

соціальні послуги»? 

 

 

Секретар міської ради                                                     Валентина Сидорук 

 
 


	РІШЕННЯ

