
Протокол №1 

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора Комунальної 
установи «Центр надання соціальних послуг» 

Судилківської сільської ради 

від 03 серпня 2021 року с.Судилків 

Всього членів конкурсної комісії - 5. 
у роботі комісії беруть участь - 5: 
голова комісії - Мазур В.Д; 
заступник голови комісії - Товстюк А.П.; 
секретар комісії - Кондрацька О.В.; 
члени комісії: 
- П'яскорська Ірина Володимирівна - завідувач сектору виплат державних соціальних 

допомог управління соціального захисту населення Шепетівської районної державної 
адміністрації (за згодою); 
- Дячук Іван Анатолійович - заступник начальника управління праці та соціального захисту 
населення, начальник відділу з питань праці та соціальних зв'язків Шепетівської міської 
ради (за згодою). 

Порядок денний: 

1. Про допуск кандидатів до уіасті у конкурсному відборі на зайняття вакантної 
посади директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

2. Про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора 
Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Судилківської сільської ради 
Шепетівського району Хмельницької області. 

І. По першому питанню - Про допуск кандидатів до участі у конкурсному відборі 
на зайняття посади директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Судилківської сільської ради. 

СЛУХАЛИ: Мазур Валентину Дмитрівну, голову комісії, яка повідомила, що 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 177 «Деякі 
питання діяльності центрів надання соціальних послуг», постанови Кабінету Міністрів 
України від 03.03.2020 року №200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, 
умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних 
послуг державного/комунального сектору», рішення дев'ятої (позачергової) сесії 
Судилківської сільської ради 08 скликання від 16.07.2021 року №4 «Про оголошення 
конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг» Судилківської сільської ради, затверджено текст оголошення (додаток 
№ 1,2) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року №200 «Про 
затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу 
на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального 
сектору», на зайняття посади директора Комунальної установи «Центр надання соціальних 
послуг» Судилківської сільської ради, цим рішенням також затверджено перелік запитань 
для перевірки на знання норм відповідного законодавства України (додаток № 3). 



Враховуючи пропозиції, які надійшли до виконавчого комітету від суб'єктів 
системи надання соціальних послуг щодо кандидатур до складу конкурсної комісії, 
рішенням 10 сесії сільської ради № 4 від З 0.07.2021 року «Про утворення конкурсної комісії 
на заміпїення вакантної посади директора Комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг» Судилківської сільської ради» утворено конкурсну комісію на 
заміп];ення вакантної посади директора Комунальної установи «Центр надання соціальних 
послуг» Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області та 
затверджено її персональний склад: 

- Мазур Валентина Дмитрівна - заступник сільського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, голова комісії; 

- Товстюк Алла Петрівна - секретар сільської ради, заступник голови комісії; 
- Кондрацька Олена Вікторівна - спеціаліст з кадрових питань II категорії відділу 

організаційно-кадрової роботи та документообігу апарату сільської ради, секретар комісії; 
Члени конкурсної комісії: 

- П'яскорська Ірина Володимирівна - завідувач сектору виплат державних 
соціальних допомог управління соціального захисту населення Шепетівської районної 
державної адміністрації (за згодою); 

- Дячук Іван Анатолійович - заступник начальника управління праці та соціального 
захисту населення, начальник відділу з питань праці та соціальних зв'язків Шепетівської 
міської ради (за згодою). 

Мазур Валентина Дмитрівна ознайомила конкурсну комісію на заміщення 
вакантної посади директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Судилківської сільської ради (далі -Конкурсна комісія) з постановою Кабінету Міністрів 
України від 03.03.2020 року №200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, 
умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних 
послуг державного/комунального сектору», якою необхідно керуватися при проведенні 
конкурсного відбору. Також ознайомила Конкурсну комісію з Наказом Мінсоцполітики № 
518 від 29.03.2017 року «Про затвердження Випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника 
кваліфікаційних характеристик професій працівників», яким необхідно керуватися при 
розгляді кваліфікаційних вимог конкурсантів. Голова комісії зазначила, що 16 липня 2021 
року оголошено конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунальної установи 
«Центр надання соціальних послуг Судилківської сільської ради». Інформація про 
проведення конкурсу, основні вимоги до кандидатів цього ж дня розміщено на офіційному 
веб-сайті Судилківської сільської ради. 

Кондарцька Олена Вікторівна, секретар конкурсної комісії проінформувала, що до 
участі у конкурсному відборі на зайняття вакантної посади директора Комунальної 
установи «Центр надання соціальних послуг» Судилківської сільської ради ЗО липня 2021 
року подано заяву з необхідним пакетом документів одним кандидатом: 

Романець Лариса Яківна, 03.07.1962 року народження, громадянка України, 
згідно копії диплома ИВ - І № 200697 в 1986 році закінчила з відзнакою Київський 
державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю політична економія та здобула 
кваліфікацію економіст, викладача політичної економії, згідно копії диплома КВ 
№18473428 у 2002 році закінчила Київський національний економічний університет і 
отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Державна служба» та здобула кваліфікацію 
магістра з економіки. 

Згідно наданої копії трудово книжки, трудову діяльність у сфері соціального 
захисту та надання соціальних послуг розпочала з вересня 1992 року в Шепетівському 
центрі соціальної служби для молоді, де пропрацювала до травня місяця 2021 року на посаді 
директора центру. Стаж на керівній посаді становить 28 років 8 місяців 22 дні. Згідно копії 
посвідчення № 99 Указом Президента України від 23.10 2003 року № 1207 Романець Ларисі 
Яківні присвоєно почесне звання «Заслужений працівник соціальної сфери України» На 



даний час перебуває на обліку в Шепетівській міськрайонній філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості. 

Згідно довідки Міністерства внутрішніх справ України до кримінальної 
відповідальності станом на 30.07.2021 року не притягується, незнятої чи непогашеної 
судимості не має та в розшуку не перебуває. До заяви про участь у конкурсі також 
додається: резюме, мотиваційний лист, перспективний план розвитку Комунальної 
установи «Центр надання соціальних послу» Судилківської сільської ради, особова картка 
працівника за формою № П-2, копія паспорта громадянина України, копія картки платника 
податків, копії сертифікатів про навчання та підвищення кваліфікації. 

Подані документи конкурсанта відповідають встановленим в оголошенні на 
заміпі:ення вакантної посади директора Комунальної установи «Центр надання соціальних 
послуг» Судилківської сільскої ради вимогам. 

Члени конкурсної комісії, запропонували допустити кандидата Романець Л.Я. до 
участі у конкурсі на заміщення посади директора Комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг Судилківської сільської ради . 

ГОЛОСУВАЛИ поіменно: 

Мазур Валентина Дмитрівна - «За», Товстюк Алла Петрівна - «За», Кондрацька Олена 
Вікторівна - «За», Дячук Іван Анатолійович - «За», П'яскорська Ірина Володимирівна -
«За». 

ВИРІШИЛИ одноголосно: 

I. Допустити кандидата Романець Ларису Яківну до участі у конкурсному відборі 
на заміщення посади директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг 
Судилківської сільської ради. 

II. По другому питанню - Про проведення конкурсного відбору на заміщення 
вакантної посади директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

СЛУХАЛИ: Мазур Валентину Дмитрівну, голову комісії, яка запропонувала 
визначити порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади 
директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Судилківської 
сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

Кондрацька Олена Вікторівна, секретар комісії, запропонувала здійснити перевірку 
на знання законодавства України згідно затвердженого переліку питань шляхом надання 
письмових відповідей на питання за білетами, які пропонувати кандидату за його вибором. 
Для написання письмових відповідей визначити час тривалістю ЗО хвилин. Розділити по 
два питання у кожному білеті згідно затвердженого переліку питань, всього 10 білетів. 

Для оцінювання результатів знання законодавства України пропонується 
застосовувати п'ятибальну систему оцінювання: 

- п 'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно 
справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства у сфері надання соціальних 
послуг; 

- чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання і достатньо 
володіють знаннями законодавства у сфері надання соціальних послуг; 

- три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в 
обсязі, достатньому для подальшої роботи; 

- два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-
правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок; 

- один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений 
строк. 

Кожен член комісії оцінює кожну відповідь окремо від одного до п 'яти балів. 



Мазур Валентина Дмитрівна, голова комісії, зазначила, що наступний етап 
конкурсу - оцінювання презентації кандидатом перспективного плану розвитку 
Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Судилківської сільської ради та 
відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації. Для 
оцінювання результатів презентації пропонується застосувати п'ятибальну систему, 
оцінювання здійснювати кожним членом комісії. Тривалість презентації перспективного 
плану має становити не більше 10 хв. 

Після обговорення, Мазур Валентина Дмитрівна поставила дане питання на 
голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ поіменно: 

Мазур Валентина Дмитрівна - «За», Товстюк Алла Петрівна - «За», Кондрацька Олена 
Вікторівна - «За», Дячук Іван Анатолійович - «За», П'яскорська Ірина Володимирівна -
«За». 

ВИРІШИЛИ одноголосно: 

1.Затвердити умови проведення конкурсу щодо здійснення перевірки на знання 
законодавства України згідно затвердженого переліку питань шляхом надання письмових 
відповідей на питання за білетами, які пропонувати кандидату за його вибором. Питання 
розділити на білети, по два питання у кожному білеті, всього 10 білетів. Для написання 
письмових відповідей визначити час тривалістю ЗО хвилин. Для оцінювання результатів 
знання законодавства України пропонується застосовувати п'ятибальну систему 
оцінювання: 

- п'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно 
справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства у сфері надання соціальних 
послуг; 

- чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання і достатньо 
володіють знаннями законодавства у сфері надання соціальних послуг; 

- три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в 
обсязі, достатньому для подальшої роботи; 

- два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-
правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок; 

- один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений 
строк. 
Кожен член комісії оцінює кожну відповідь окремо від одного до п'яти балів. 

Для оцінювання результатів презентації пропонується застосувати п'ятибальну 
систему, оцінювання здійснювати кожним членом комісії. Тривалість презентації 
перспективного плану встановити не більше 10 хв. 

2. Конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунальної установи 
«Центр надання соціальних послуг» Судилківської сільської ради Шепетівського району 
Хмельницької області провести о 10.00 годині 05.08.2021 року в залі засідань 
Судилківського СБК, за адресою: с.Судилків, вул.Героїв Майдану,65, І поверх та 
затвердити наступний порядок денний: 

I. Про затвердження білетів для проведення конкурсного відбору кандидатів на 
посаду директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Судилківської сільської ради. 

II. Про проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду директора 
Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Судилківської сільської ради 
Шепетівського району Хмельницької області 



III. Визначення переможця конкурсу на посаду директора Комунальної установи 
«Центр надання соціальних послуг» Судилківської сільської ради Шепетівського району 
Хмельницької області. 

3. Секретарю комісії Кондрацькій Олені Вікторівні проінформувати кандидата на 
заміщення посади директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області про час, місце 
та умови проведення конкурсу. 

Голова комісії: 

Заступник 
голови комісії: 

Секретар комісії: 

Члени комісії: 

Мазур В.Д. 

шстюк А.П. 

Кондрацька О.В. 

П'яскорська І.В. 

Дячук І.А. 


