
 

 

 

 

УКРАЇНА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

ПЕТРІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

від 25 жовтня 2021 року               № 355/ОС 

смт Петрове 

 

 

 

Про оголошення конкурсу  

на заміщення вакантної посади  

 

 

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», частиною 2 статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року 

№.177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг», 

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», рішення Петрівської селищної ради  

від 24 грудня 2020 року № 134/8 «Про створення Комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг» Петрівської селищної ради Олександрійського 

району Кіровоградської області, затвердження Положення та структури», 

рішення Петрівської селищної ради від 30 березня 2021 року №.412/8 «Про 

проведення конкурсу на зайняття посади директора комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг» Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області, затвердження переліку 

питань для перевірки на знання Закону України «Про соціальні послуги»: 
 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора 

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Петрівської 

селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області. 
 

2. Затвердити текст оголошення про проведення конкурсу та 

оприлюднити його на офіційному веб-сайті Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області, згідно з додатком 1. 
 

3. Затвердити текст оголошення про початок формування конкурсної 

комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора  
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комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Петрівської 

селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, згідно з 

додатком 2. 

 

4. Затвердити порядок проведення конкурсного відбору та критерії 

оцінювання учасників конкурсу на заміщення вакантної посади директора 

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Петрівської 

селищної ради, згідно з додатком 3. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова      Світлана ТИЛИК 

  



Додаток 1 

до розпорядження  

Петрівського селищного голови 

25 жовтня 2021 року № 355/ОС 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  

директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 

Петрівської селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградскої області 

 

 

На підставі рішення Петрівської селищної ради від 30 березня 2021 року 

№ 412/8 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунальної 

установи «Центр надання соціальних послуг» Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області, затвердження переліку 

запитань для перевірки на знання норм Закону України «Про соціальні 

послуги» та відповідно до 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» оголошується конкурс 

на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг» Петрівської селищної ради (далі – Центр). 

Місце знаходження комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг» Петрівської селищної ради: 28300, Кіровоградська область, 

Олександрійський район, смт Петрове, вул. Каштанова, 4. 

Основними завданнями Центру є: 

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на 

запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать 

до вразливих груп населення; 

- надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони 

потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з 

метою мінімізації або подолання таких обставин. 

Заробітна плата директора складається з посадового окладу, надбавок, 

передбачених чинним законодавством. 

Приймання документів від претендентів здійснюється з 08.00 години  

26 жовтня 2021 року до 17.00 години 19 листопада 2021 року включно. 

Документи приймаються за адресою: Кіровоградська область,  

смт Петрове, вул. Святкова, 20 (відділ кадрів Петрівської селищної ради). 
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Продовження додатка 1 

 

 

Для участі в конкурсі претендент особисто подає такі документи: 

– заяву про участь у конкурсі за визначеною формою; 

– належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, 

документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують 

досвід роботи; 

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 

– мотиваційний лист, складений у довільній формі; 

– довідку про відсутність судимості; 

– перспективний план розвитку комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг» Петрівської селищної ради. 

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати 

документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації 

(характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо). У разі подання заяви 

та документів лише електронною поштою претендент до проходження 

перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає 

власноручно підписану заяву. 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта другого рівня за 

ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у 

відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 

5 років. 

Засідання конкурсної комісії відбудеться 12 листопада 2021 року в 

приміщенні Петрівської селищної ради за адресою: Кіровоградська область,  

смт Петрове, вул. Святкова,20. 

Для довідок та подання документів звертатися у відділ кадрів Петрівської 

селищної ради, відповідальна особа за надання інформації Руденко Тетяна 

Миколаївна, електронна адреса: vid.kadry@gmail.com. моб.телефон 0978862083 

 

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.  

 

 

____________________ 

  

http://pt-rada.gov.ua/perelik-zapitan-dlya-perevirki-na-znannya-norm-zakonodavstva-ukra%d1%97ni-pro-socialni-poslugi/
http://pt-rada.gov.ua/perelik-zapitan-dlya-perevirki-na-znannya-norm-zakonodavstva-ukra%d1%97ni-pro-socialni-poslugi/
http://pt-rada.gov.ua/perelik-zapitan-dlya-perevirki-na-znannya-norm-zakonodavstva-ukra%d1%97ni-pro-socialni-poslugi/


Додаток 2 

до розпорядження  

Петрівського селищного голови 

25 жовтня 2021 року № 355/ОС 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ  

про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу  

на зайняття вакантної посади директора Комунальної установи  

«Центр надання соціальних послуг» 

Петрівської селищної ради 

 

 

Відповідно до 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» Петрівська селищна рада оголошує про 

початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення 

посади директора Комунальної установи «Центру надання соціальних послуг» 

Петрівської селищної ради. 

Конкурсна комісія утворюється у складі не менш як п’ять осіб. 

До складу конкурсної комісії у рівній кількості входять представники 

суб’єктів системи надання соціальних послуг, визначених статтею 8 Закону 

України «Про соціальні послуги», а саме: 

1) уповноважені органи у сфері надання соціальних послуг; 

2) отримувачі соціальних послуг; 

3) надавачі соціальних послуг; 

4) об’єднання працівників системи надання соціальних послуг; 

5) об’єднання надавачів соціальних послуг; 

6) об’єднання отримувачів соціальних послуг. 

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники того 

надавача соціальних послуг комунального сектору, в якому проводиться 

конкурс на зайняття посади керівника. 

 

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії можна 

надавати з 8:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00), крім вихідних,  

з 26 жовтня 2021 року по 04 листопада 2021 року включно відділу кадрів 

Петрівської селищної ради за адресою: Кіровоградська область, смт Петрове, 

вул. Святкова, 20. 

 

 

____________________ 

  

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96YWtvbi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMjY3MS0xOSNuNzU=/


Зразок 

Додаток  

до Положення 

Голові конкурсної комісії ________________ 

_____________________________________ 

 (прізвище, ім’я, по батькові) 

_____________________________________ 

_____________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові претендента) 

який (яка) проживає за адресою: __________ 

_____________________________________, 

_____________________________________, 

(номер контактного телефону) 

адреса електронної пошти _______________ 

                 (заповнюється друкованими літерами) 

 

ЗАЯВА 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ________ 

________________________________________________________________ 
(найменування посади) 

Підтверджую достовірність інформації, викладеної у поданих мною 

документах.  

Про проведення конкурсу прошу поінформувати мене шляхом*:  

□ надсилання листа на зазначену адресу; 

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу; 

□ телефонного дзвінка за номером _______________________________; 

□ __________________________________________________________. 
 (іншим доступним способом) 

___________________ 20___ р.              ___________________ 
           (підпис) 

_______ 

* У разі неможливості інформування вибраним претендентом способом повідомлення надсилається 

на зазначену в цій заяві електронну адресу. 

 

 

______________________ 

  



Додаток 3 

до розпорядження  

Петрівського селищного голови 

25 жовтня 2021 року № 355/ОС 

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведення конкурсного відбору та критерії оцінювання учасників 

конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг» Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області 

 

 

І етап конкурсного відбору. Перевірки на знання законодавства 

України (Закон України «Про соціальні послуги», інші нормативно-

правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти 

надання соціальних послуг) проводиться шляхом складання іспиту. 

Перед проходженням іспиту кожен кандидат пред’являє паспорт або 

документ, який посвідчує особу. 

Під час проведення іспиту кандидатам забороняється користуватися 

додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними 

посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один 

з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється 

від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, 

який підписується присутніми членами конкурсної комісії. 

Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії. До 

кожного білета включається по три питання на перевірку знання Закон України 

«Про соціальні послуги», інші нормативно-правові акти у сфері надання 

соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг. 

Кількість екзаменаційних білетів має бути не менше 10. 

Іспит складається державною мовою письмово за екзаменаційними 

білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у 

присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту. 

При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на 

аркуші з печаткою Петрівської селищної ради. Перед відповіддю обов’язково 

вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, 

зазначені у білеті. 

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата 

та дата складання іспиту. 

Загальний час для проведення іспиту становить не більше 60 хвилин. 
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Продовження додатка 3 

 

 

Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система: 

• п’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання 

Закону України «Про соціальні послуги», інших нормативно-правових актів у 

сфері надання соціальних послуг, державних стандартів надання соціальних 

послуг; 

• чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання вище 

вказаних нормативно-правових документів; 

• 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. 

Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться 

перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться усіма членами 

комісії. Члени конкурсної комісії приймають рішення щодо оцінки відповіді на 

кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з 

відповідями кандидата. 

Визначення результатів іспиту здійснюється кожним членом конкурсної 

комісії індивідуально та вноситься до відомості про його результати. 

Остаточною оцінкою у балах за іспит є середнє арифметичне значення 

індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії. З результатами іспиту має 

бути ознайомлений кожний кандидат. 

Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими 

матеріалами та документами конкурсної комісії у соціально-гуманітарному 

відділі Миропільської селищної ради. 

Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків 

(2,5 балів) від максимальної суми балів (5 балів), вважаються такими, що 

успішно склали іспит і допущені до другого етапу конкурсного відбору. 

Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, 

вважаються такими, що не склали іспит. Кандидати, які не склали іспит, не 

можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду. 

ІІ етап конкурсного відбору. Оцінювання презентації (викладеної 

державною мовою) перспективного плану розвитку надавача соціальних 

послуг комунального сектору, відповідей на запитання членів конкурсної 

комісії щодо зазначеної презентації. 

Конкурсна комісія на своєму засіданні заслуховує публічні презентації 

проєктів програм розвитку надавача соціальних послуг загальним обсягом  

не більше десяти сторінок (у форматі Word, шрифт Times New Roman, 14 пт,  

1,5 інт); проводить співбесіду з кандидатами щодо представленої презентації. 
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Публічна та відкрита презентація перспективного плану кандидата 

проходить за наступним регламентом: 

- виступ кандидата – до 20 хв.; 

- запитання та обговорення – до 15 хв. 

Оцінювання відкритої публічної презентації здійснюється за такими 

критеріями: від 1 до 5 балів за ступенем вираженості: 

• наявність чітко сформульованої мети та завдань розвитку установи; 

• наявність чітко вираженого терміну реалізації завдань та їх досягнення; 

• наявність аналізу сучасного стану закладу за зовнішніми ознаками, 

визначення наявних проблем; 

• відповідність мети та завдань державній політиці у галузі соціальаного 

обслуговування та надання соціальних послуг; 

• новизна, використання інноваційних методів та прийомів в 

управлінській діяльності; 

• переваги обраного шляху розвитку закладу. 

Презентації, виконані будь-якою мовою, крім української, оцінюються як 

такі, що не відповідають вимогам – 0 балів. 

Під час презентації не ставляться запитання щодо політичних поглядів, 

релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального 

походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні. 

Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним 

членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє 

арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії, що 

вноситься до відомостей про результати оцінювання презентації та співбесіди. 

Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах, які 

визначаються, як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок за 

результатами іспиту, співбесіди та публічної презентації. 

Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання балів за 

кожен етап конкурсу, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній 

відомості за іспит на знання законодавства та презентацію перспективного 

плану. 

Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою 

якого визначається переможець конкурсу. 

Конкурсна комісія за підсумковим рейтингом на своєму засіданні 

приймає рішення про визначення переможця конкурсу. 

 

 

_____________________ 


