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        ЗАТВЕРДЖЕНО 

        рішення Х сесії Слобожанської  

селищної ради VIII скликання  

        від 22.04.2021р. № 308-VIІI 

        (додаток № 1)                                                                

 

ПЕРЕЛІК 

питань для перевірки  на знання норм відповідного законодавства України для 

учасників конкурсу на заміщення посади директора КУ «Центр надання соціальних 

послуг» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області 
 

1. Класифікація соціальних послуг. Базові соціальні послуги. Їх види (ст.ст. 1, 16 Закону 

України «Про соціальні послуги»).  
2. Надавачі соціальних послуг (ст.ст. 1, 13 Закону України «Про соціальні послуги»).  
3. Обов’язки та права надавачів соціальних послуг ( ч. 8, 9 ст. 13 Закону України «Про 

соціальні послуги»).  
4. Отримувачі соціальних послуг (ст.ст. 1, 12 Закону України «Про соціальні послуги»).  
5. Гарантії надавачів соціальних послуг працівникам ( ч. 10 ст. 13 Закону України «Про 

соціальні послуги»).  
6. Інформація, яка вноситься про надавачів соціальних послуг (юридичних осіб) до 

Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг (ч. 3 ст. 15 Закону України «Про 

соціальні послуги»).  
7. Інформація, яка вноситься про отримувачів соціальних послуг до Реєстру надавачів та 

отримувачів соціальних послуг (ч. 4 ст. 15 Закону України «Про соціальні послуги»).  
8. Звернення про надання соціальних послуг (ст.19 Закону України «Про соціальні 

послуги»).  
9. Оцінювання потреб особи в соціальних послугах (ст. 20 Закону України «Про соціальні 

послуги»).  
10. Прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг (ст. 21 Закону 

України «Про соціальні послуги»).  
11. Договір про надання соціальних послуг (ст. 22 Закону України «Про соціальні 

послуги»).  
12. Відмова та припинення надання соціальних послуг (ст. 24 Закону України «Про 

соціальні послуги»).  
13. Оплата соціальних послуг (ст. 28 Закону України «Про соціальні послуги»).  
14. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги догляду вдома 

(розділ 2 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства 

соціальної політики України від 13.11.2013 № 760).  
15. Зміст соціальної послуги догляду вдома (розділ 8 Державного стандарту догляду 

вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 

760).                                                                

16. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги паліативного догляду 

(розділ 2 Державного стандарту паліативного догляду, затвердженого наказом 

Міністерства соціальної політики від 29.01.2016 № 58).  
17. Зміст соціальної послуги паліативного догляду (розділ 8 Державного стандарту 

паліативного догляду, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 

від 29.01.2016 № 58).  
18. Організація надання послуги соціальної адаптації (розділ І Державного стандарту 

соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 

18.05.2015 № 514).  
19. Зміст соціальної послуги соціальної адаптації (розділ 8 Державного стандарту 

соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 

18.05.2015 № 514).  
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20. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги підтриманого 

проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (розділ 2 Державного стандарту 

соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 

07.06.2017 № 956).  
21. Зміст соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з 

інвалідністю (розділ 8 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого   

наказом   Міністерства   соціальної політики України від 07.06.2017 № 956).  
22. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги соціальної інтеграції 

та реінтеграції бездомних осіб (розділ 2 Державного стандарту соціальної адаптації, 

затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 19.09.2013 № 596).  
23. Зміст соціальної послуги щодо соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб 

(розділ 8 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства 

соціальної політики від 19.09.2013 № 596).  
24. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної денного догляду (розділ 2 

Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства 

соціальної політики України від 30.07.2013 № 452).  
25. Зміст соціальної послуги денного догляду (розділ 8 Державного стандарту соціальної 

адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 

30.07.2013 № 452).  
26. Соціальне замовлення (ст. 26 Закону України «Про соціальні послуги»).  
27. Моніторинг соціальних послуг (розділ 2 Методичних рекомендацій з проведення 

моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого Наказом Міністерства 

соціальної політики України від 27.12.2013 № 904).  
28. Оцінка якості соціальних послуг (розділ 3 Методичних рекомендацій з проведення 

моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого Наказом Міністерства 

соціальної політики України від 27.12.2013 № 904).    
 

 

 

Секретар селищної ради      Галина КУЦЕНКО   
  

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 


