
 Додаток  

до протоколу конкурсної комісії 

№1  від 24.03.2021р. 

Директор Комунальної установи “Центр 

надання соціальних послуг” Збаразької 

міської ради 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ  

на перевірку знань 

I. Конституції України. 

II. Кодексу законів про працю України. 

III. Сімейного кодексу України. 

IV.Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

V. Конвенції про права осіб з інвалідністю;  Конвенції про права дитини; 

VI.Законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики 

України у сфері надання соціальних послуг, зокрема, державні стандарти 

соціальних послуг. 

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України 

1. Основні розділи Конституції України. 

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2). 

3. Форма правління в Україні (стаття 5). 

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3). 

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин 

України (стаття 10). 

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14). 

7. Найважливіші функції держави (стаття 17). 

8. Державні символи України (стаття 20). 

9. Конституційне право на працю (стаття 43). 

10. Конституційне право на освіту (стаття 53). 

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46). 

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49). 

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68). 

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70). 

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85). 

 

 

 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4175
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4181
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4208
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4215
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4226
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4303
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4337
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4317
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4324
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4384
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4394
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4465


II. Питання на перевірку знання Кодексу законів про працю України 

 

1. Основні трудові права працівників (ст. 2 КЗпП України ). 

2. Колективний договір (ст. 10-11 КЗпП України ). 

3. Трудовий договір (ст. 21 КЗпП України ). 

4. Трудові книжки (ст. 48 КЗпП України ). 

5. Порядок вивільнення працівників (ст. 492 КЗпП України ). 

6. Норма тривалості робочого часу (ст. 50 КЗпП України ). 

7. Щорічні відпустки (ст. 74 КЗпП України ). 

8. Щорічні додаткові відпустки та їх тривалість (ст. 76 КЗпП України ). 

9. Відпустки без збереження заробітної плати (ст. 84 КЗпП України ). 

10. Заробітна плата (ст. 94 КЗпП України ). 

11. Системи оплати праці (ст. 96 КЗпП України ). 

12. Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов'язків 

тимчасово відсутнього працівника (ст. 105 КЗпП України ). 

13. Обов'язки працівників (ст. 139 КЗпП України ). 

14. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу (ст. 141 КЗпП 

України ). 

15. Створення безпечних і нешкідливих умов праці (ст. 153 КЗпП України). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Питання на перевірку знання Сімейного кодексу України 

1.  Завдання Сімейного кодексу України (Сімейний кодекс України(Стаття 1). 

2.  Загальні засади регулювання сімейних відносин (Сімейний кодекс 

України(Стаття 7). 

3. 2. Захист сімейних прав та інтересів (Сімейний кодекс України(Стаття 18). 

4. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів (ст. 

19 Сімейний Кодекс України). 

5. Значення державної реєстрації шлюбу (Сімейний кодекс України(Стаття 

27). 

6. Право на особисту свободу та особисту недоторканність (стаття 56 

Сімейного кодексу України) 

7. Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя(Сімейний 

кодекс України(Стаття 60) 

8. Обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини (ст. 150 Сімейного 

кодексу України). 

9.  Право на виховання дитини (статті 151, 152 Сімейного кодексу України). 

10. Підстави позбавлення батьківських прав (ст. 164 Сімейний Кодекс 

України). 

11. Правові наслідки позбавлення батьківських прав (ст. 166 Сімейний Кодекс 

України). 

12. Поновлення батьківських прав. (ст. 169 Сімейного Кодексу України). 

 

13. Відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав.    (ч.2-5 

ст.170 Сімейного Кодексу України). 

14. Майнові права дітей (Сімейний кодекс України (ст. 177, гл. 14) 

15. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину(Сімейний 

кодекс України(Стаття 181). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Питання на перевірку знання Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 

 

1. Зобов'язання поважати права людини (Стаття 1); 

2. Право на життя (Стаття 2) 

3. Заборона рабства і примусової праці (Стаття 4) 

4. Право на свободу та особисту недоторканність (Стаття 5) 

5. Право на справедливий суд (Стаття 6) 

6. Ніякого покарання без закону (Стаття 7) 

7. Право на повагу до приватного і сімейного життя (Стаття 8) 

8. Свобода думки, совісті і релігії (Стаття 9) 

9. Свобода вираження поглядів (Стаття 10) 

10. Свобода зібрань та об'єднання (Стаття 11) 

11. Право на ефективний засіб юридичного захисту (Стаття 13) 

12. Заборона дискримінації(Стаття 14) 

13. Відступ від зобов'язань під час надзвичайної ситуації (Стаття 15) 

14. Заборона зловживання правами (Стаття 17) 

15. Межі застосування обмежень прав (Стаття 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Питання на перевірку знання Конвенції про права осіб з інвалідністю;   

Конвенції про права дитини 

1. Загальні принципи (ст.3 Конвенції про права осіб з інвалідністю ). 

2. Рівність і недискримінація ст.5 Конвенції про права осіб з інвалідністю. 

3. Жінки з інвалідністю ( ст.6 Конвенції про права осіб з інвалідністю ). 

4. Діти з інвалідністю ( ст.7 Конвенції про права осіб з інвалідністю ). 

5. Ситуації ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації ( ст.11 Конвенції 

про права осіб з інвалідністю ). 

6. Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження та покарання ( ст.15 Конвенції про 

права осіб з інвалідністю ). 

7. Свобода від експлуатації, насилля та наруги ( ст.16 Конвенції про права 

осіб з інвалідністю ). 

8. Самостійний спосіб життя й залучення до місцевої спільноти ( ст.19 

Конвенції про права осіб з інвалідністю ). 

9. Недоторканність приватного життя (ст.22 Конвенції про права осіб з 

інвалідністю ). 

10. Повага до дому та сім’ї (ст.23 Конвенції про права осіб з інвалідністю ). 

11. Достатній життєвий рівень та соціальний захист ( ст.28 Конвенції про 

права осіб з інвалідністю ). 

12. Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та 

заняттях спортом ( ст.30 28 Конвенції про права осіб з інвалідністю ). 

13. Комітет з прав осіб з інвалідністю ( ст. 34 28 Конвенції про права осіб з 

інвалідністю ). 

14. Відносини Комітету з іншими органами ( ст. 38 28 Конвенції про права 

осіб з інвалідністю ). 

15. Право дитини на свободу думки, совісті та релігії ( ст. 14 Конвенції про 

права дитини). 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Питання на перевірку знання Законів України, актів 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики 

України у сфері надання соціальних послуг, зокрема, 

державні стандарти соціальних послуг 

 

1. Визначення термінів “базові соціальні послуги”,  “малозабезпечена 

особа”, “отримувачі соціальних послуг” (ст. 1 ЗУ “Про соціальні послуги”). 

2. Суб’єкти системи надання соціальних послуг (ст.8 ЗУ “Про соціальні 

послуги”). 

3. Уповноважені органи системи надання соціальних послуг (ст.11 ЗУ 

“Про соціальні послуги”). 

4. Класифікація соціальних послуг (ст.16 ЗУ “Про соціальні послуги”). 

5. Державний стандарт соціальних послуг (ст.17  ЗУ “Про соціальні 

послуги”). 

6.  Прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних 

послуг (ст.21 ЗУ “Про соціальні послуги”). 

7. Договір про надання соціальних послуг (ст.22 ЗУ “Про соціальні 

послуги”). 

8.  Відмова та припинення надання соціальних послуг ( ст.24 ЗУ “Про 

соціальні послуги”). 

9. Пільги багатодітним сім’ям, прийомним сім’ям, дитячим будинкам та 

дітям з багатодітних сімей (ст.13 ЗУ “Про охорону дитинства”). 

10. Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі (п.1 Порядку, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859). 

11. Захист прав та інтересів дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах (ст.23- ЗУ “Про охорону дитинства” ). 

12. Виявлення осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини (п.4 

Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587). 

13. Планування організації та надання соціальних послуг (п.12-19 Порядку 

організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою КМУ від 1 

червня 2020 р. № 587). 

14. Подання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних 

послуг (п.25-28 Порядку організації надання соціальних послуг, 

затвердженого постановою КМУ від 1 червня 2020 р. № 587). 

15. Прийняття рішення про надання соціальних послуг чи відмову у їх 

наданні (п.36-39 Порядку організації надання соціальних послуг, 

затвердженого постановою КМУ від 1 червня 2020 р. № 587). 


