
ПРОТОКОЛ №2 
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора Комунальної 

установи «Центр надання соціальних послуг» 
Судилківської сільської ради 

від 05 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 затвердження білетів для проведення конкурсного відбору кандидатів на 
посаду директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

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

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

І. По першому питанню - Про затвердження білетів для проведення конкурсного 
відбору кандидатів на посаду директора Комунальної установи «Центр надання соціальних 
послуг» Судилківської сільської ради. 

СЛУХАЛИ: Мазур Валентину Дмитрівну, голову комісії, яка повідомила, що 
відповідно до рішення конкурсної комісії з питань проведення конкурсу на зайняття посади 
директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Судилківської 
сільської ради від 03.08.2021 року (протокол №1), секретарем комісії Кондрацькою Оленою 
Вікторівною розроблено білети для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 
директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Судилківської 
сільської ради. Склад білета: два питання - на перевірку знання Закону України «Про 
соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №449, наказ 
Мінсоцполітики від 31.03.2016 року №318. Всього 10 білетів. 

Запропонувала затвердити білети для проведення конкурсного відбору 
протокольним рішенням конкурсної комісії від 05 серпня 2021 року. 

Кондрацька Олена Вікторівна, секретар комісії, доповнила, що білети пропонувати 
кандидату за його вибором. Конверт з білетами відкривається у присутності кандидата на 
зайняття посади директора директора Комунальної установи «Центр надання соціальних 
послуг» Судилківської сільської ради під час проведення конкурсного відбору. 



При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші 
зі штампом Судилківської сільської ради. Перед відповіддю обов'язково вказується 
прізвиш;е, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після 
підготовки відповідей, на аркуші проставляється підпис кандидата та дата. Відповіді 
надавати державною мовою. Оцінювання відповідей кандидата на знання законодавства 
України ш,одо надання соціальних послуг та оцінювання презентації перспективного плану 
розвитку «Центр надання соціальних послуг» Судилківської сільської ради 
проводитиметься із застосовуванням п'ятибальної системи 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. 
Загальний бал за письмові відповіді конкурсанта рахувати, як середньоарифметичне 
значення оцінок усіх членів конкурсної комісії. 

Результати конкурсу визначити, як суму середньоарифметичних оцінок за письмові 
відповіді на питання та презентацію, які заносяться до відомості, яка підписується усіма 
членами комісії. 

ВИРІШИЛИ одноголосно: 
1. Затвердити та помістити в конверт білети для проведення конкурсного відбору 

кандидатів на посаду директора «Центр надання соціальних послуг» Судилківської 
сільської ради: 

Білет №1 

1.Що таке базові соціальні послуги? їх види, (ст.ст. 1,16 Закону України «Про соціальні 
послуги»). 
2. Зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги соціального супроводу сімей 
(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, (наказ Мінсоцполітики від 
31.03.2016 року №318 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу 
сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»). 

Білет №2 

1.Хто є надавачами та отримувачами соціальних послуг? (ст.ст. 1, 13 ,12 Закону України 
«Про соціальні послуги»). 
2. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги денного догляду (розділ 
2 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства 
соціальної політики України від 30.07.2013 №452). 

Білет №3 

1.Якими нормативно-правовими актами регулюється сфера надання соціальних послуг? 
(ст.4 Закону України «Про соціальні послуги»). 



2. Проведення моніторингу надання соціальних послуг (розділ 2 Порядку проведення 
моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №449). 

Білет №4 

1.Державні стандарти соціальних послуг? (ст.17 Закону України «Про соціальні послуги»). 
2. Оцінка якості соціальних послуг (розділ З Порядку проведення моніторингу надання та 
оцінки якості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 01.06.2020 №449). 

Білет №5 

1.Основні цілі та принципи надання соціальних послуг, (ст.2,3 Закону України «Про 
соціальні послуги»). 
2. Зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги соціального супроводу сімей 
(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, (наказ Мінсоцполітики від 
31.03.2016 року №318 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу 
сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»). 

Білет №6 

1.Що таке супервізія? (ст.1 Закону України «Про соціальні послуги»). 
2. Проведення моніторингу надання соціальних послуг (розділ 2 Порядку проведення 
моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №449). 

Білет №7 

1.Оцінювання потреб особи/сім'ї у соціальних послугах. (ст.20 Закону України «Про 
соціальні послуги»). 
2. Оцінка якості соціальних послуг (розділ З Порядку проведення моніторингу надання та 
оцінки якості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 01.06.2020 №449). 

Білет №8 

1.Порядок здійснення послуги, що надається екстрено (кризово). (ст.23 Закону України 
«Про соціальні послуги»). 
2. Зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги соціального супроводу сімей 
(осіб), які перебувають у складних жиїтєвих обставинах, (наказ Мінсоцполітики від 
31.03.2016 року №318 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу 
сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»). 

Білет №9 

1. Надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення. (ст.26 Закону України «Про 
соціальні послуги»). 
2. Проведення моніторингу надання соціальних послуг (розділ 2 Порядку проведення 
моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №449). 



І 

Білет №10 

1. Що передбачає договір про надання соціальних послуг? (ст.22 ЗУ «Про соціальні 
послуги»). 
2.Оцінка якості соціальних послуг (розділ З Порядку проведення моніторингу надання та 
оцінки якості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 01.06.2020 №449). 

Білети пропонувати кандидату. Конверт з білетами відкрити у присутності 
кандидата на заміщення вакантної посади директора «Центр надання соціальних послуг» 
Судилківської сільської ради під час проведення конкурсного відбору. 

При підготовці відповідей на питання білета кандидату здійснювати записи на 
аркуші зі штампом Судилківської сільської ради. Перед відповіддю обов'язково вказувати 
прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після 
підготовки відповідей на аркуші поставити підпис кандидата та дату. Відповіді надавати 
державною мовою. Оцінювання результатів на знання законодавства України та 
оцінювання презентування з^асником перспективного плану розвитку «Центр надання 
соціальних послуг» Судилківської сільської ради проводити із застосовуванням 
п'ятибальної системи 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. 

Кожному члену комісії оцінювати кожну відповідь окремо від одного до п'яти 
балів. Загальний бал за письмові відповіді конкурсанта рахувати, як середньоарифметичне 
значення оцінок усіх членів конкурсної комісії. Результати конкурсу визначити, як суму 
середньоарифметичних оцінок за письмові відповіді на питання та презентацію, які 
заносяться до відомості, яка підписується усіма членами комісії. 

II. По другому питанню - Про проведення конкурсного відбору кандидатів на 
посаду директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Судилківської сільської ради 

СЛУХАЛИ: Мазур Валентину Дмитрівну, голову комісії, яка повідомила, що 
рішенням конкурсної комісії з питань проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 
директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Судилківської 
сільської ради від 03.08.2021 року (протокол №1) кандидата Романець Ларису Яківну 
допущено до участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади директора 
Комунальної установи «Центр надання соціальних іюслуг» Судилківської сільської ради. 

Секретарем комісії Кондрацькою Оленою Вікторівною проінформовано кандидата 
на заміщення вакантної посади Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Судилківської сільської ради, про час, місце та умови проведення конкурсу. Також 
зазначила, що на виконання п.26 постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 
року № 200 здійснюється відеофіксація конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням 
відеозапису на офіційному веб-сайті Судилківської сільської ради. 

Мазур Валентина Дмитрівна, голова комісії, запропонувала розпочати конкурс із 



проведення перевірки на знання законодавства України, а потім засл50іати презентацію 
перспективного плану розвитку Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Судилківської сільської ради. Звернулася до кандидата та повідомила, що для написання 
письмових відповідей визначено час тривалістю ЗО хвилин, а для презентації 
перспективного плану не більше 10 хв. 

Кондрацька Олена Вікторівна, секретар комісії, відкрила конверт з білетами у 
присутності кандидата та запропонував кандидату: Романець Ларисі Яківні вибрати білет. 

Романець Лариса Яківна витягнула Білет № 8 з наступним переліком питань: 
1. Порядок здійснення послуги, що надається екстрено (кризово). (ст.23 Закону України 
«Про соціальні послуги»). 
2. Зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги соціального супроводу сімей 
(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, (наказ Мінсоцполітики від 
31.03.2016 року №318 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу 
сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»). 

Кандидат надала письмові відповіді, державною мовою, на питання із 
затверджених білетів та вклалася у визначений час для написання. Після написання 
відповідей на білет було заслухано виступ кандидата щодо перспективного плану розвитку 
Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Судилківської сільської ради. 

За результатами презентації перспективного плану розвитку Комунальної установи 
«Центр надання соціальних послуг» Судилківської сільської ради, кандидат на посаду -
Романець Лариса Яківна отримала наступні бали шляхом відкритого поіменного 
голосування: 
Мазур Валентина Дмитрівна - « 5 балів», Товстюк Алла Петрівна - «5 балів», Кондрацька 
Олена Вікторівна - «5 балів», П'яскорвька Ірина Володимирівна - «5 балів», Дячук Іван 
Анатолійович - «5 балів». 

Середньоарифметичне значення оцінок членів комісії по презентації кандидата 
Романець Лариси Яківни - 5. 

За результатами письмових відповідей на знання законодавства України, 
кандидат на посаду - Романець Лариса Яківна отримала наступні бали шляхом відкритого 
поіменного голосування: 

- по першому питанню: 
Мазур Валентина Дмитрівна - « 5 балів», Товстюк Алла Петрівна - «5 балів, Кондрацька 
Олена Вікторівна - «5 балів», П'яскорвька Ірина Володимирівна - «5 балів», Дячук Іван 
Анатолійович - «4 бали». 

- по другому питанню: 
Мазур Валентина Дмитрівна - «4 бали», Товстюк Алла Петрівна - «4 бали», Кондрацька 
Олена Вікторівна - «5 балів», П'яскорвька Ірина Володимирівна - «5 балів», Дячук Іван 
Анатолійович - «5 балів». 

За результатами письмових відповідей на знання законодавства України кандидата 
Романець Лариси Яківни (середньоарифметичне значення оцінок членів комісії за два 
питання) - 9.4. 

Усі результати внесені до зведеної відомості, підписані членами конкурсної комісії 
та кандидатом на посаду директора Комунальної установи «Центр надання соціальних 
послуг» Судилківської сільської ради. 

Зведена відомость кандидата про результати конкурсу на заміщення вакантної 
посади Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Судилківської сільської 
ради додається на 1 аркуші. 

III. По третьому питанню - Визначення переможця конкурсу на посаду директора 
Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Судилківської сільської ради. 



СЛУХАЛИ: Мазур Валентину Дмитрівну, голову комісії, яка повідомила, що за 
результатами середньоарифметичного значення оцінок членів конкурсної комісії із 
проведення перевірки на знання законодавства України та оцінювання презентації 
перспективного плану розвитку Комунальної установи «Центр надання соціальних 
послуг» Судилківської сільської ради, кандидат Романець Лариса Яківна набрала - 14.4. 

ВИРІШИЛИ одноголосно: 

1. Визначити Романець Ларису Яківну переможцем конкурсу назаміщення посади 
директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Судилківської 
сільської ради. 

2. Відповідно до п.ЗО постанови Кабінету Міністрів України відОЗ.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» направити протокол засідання конкурсної комісії на 
заміщення вакантної посади директора Комунальної установи «Центр надання соціальних 
послуг» Судилківської сільської ради №2 від 05.08.2021 року сільському голові Котик 
Т.М. для призначення Романець Лариси Яківни на посаду директора Комунальної 
установи «Центр надання соціальних послуг» Судилківської сільської ради та укладання з 
нею контракту. 

3.Секретарю комісії Кондрацькій О.В. повідомити кандидата на заміщення 
вакантної посади директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Судилківської сільської ради про результати проведеного конкурсу. 

Голова комісії: 

Заступник 
голови комісії: 

Секретар комісії: 

Члени комісії: 

Мазур В.Д. 

овстюкА.П. 

Кондрацька О.В. 

П'яскорська І.В. 

Дячук І.А. 



Додаток 
до протоколу №2 від 05.08.2021 
року засідання конкурсної 
комісіїна заміщення вакантної 
посади директора КУ «Центар 
надання соціальних послуг» 
Судилківської сільської ради 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 
кандидата Романець Лариси Яківни 

про результати конкурсу на заміщення вакантної посади директора 
Комунальної установи «Центар надання соціальних послуг» Судилківської сільської ради 

Вимоги 
Мазур 
в.д. 

Товстюк 
А.П. 

Кондрацька 
О.В. 

П'яскорська 
І.В. 

Дячук 
І.А. 

Всього, 
середній 

бал 
Перевірка на знання законодавства України 

Білет 1 питання у і ' Білет 

2 питання 
У 

Загальний бал 9А 
Презентація перспективного плану розвитку 

послуг» Судилк 
комунальної установи «Центр надання соціальних 
івської сільської ради 

^ 5 г 
Всього 

Голова комісії: 

Заступник 
голови комісії: -

Секретар комісії: 

Члени комісії: 

УР в.д. 

'встюк А.П. 

Кондрацька О.В. 

П'яскорська І.В. 

Дячук І.А. 

Ознайомлена: Романець Л.Я. 

& З 2021 року 


