
УКРАЇНА
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ 
ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

НАКАЗ

08 грудня 2021 року смт Володимирець №245

Про проведення конкурсу на 
надання соціальних послуг у 
2022 році за рахунок бюджетних 
коштів

На підставі статті 22 Бюджетного Кодексу України, Порядку надання 
соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам 
вартості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2020 № 450, рішення Володимирецької селищної ради від 31 
березня 2021 року № 195 “ Про комплексну цільову програму надання пільг 
та соціальних послуг окремим категоріям населення Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021-2025 роки», керуючись 
Положенням про управління соціально-культурної сфери Володимирецької 
селищної ради, затвердженим рішенням сесії Володимирецької селищної ради 
№ 95 від 24 грудня 2020 року, зі змінами, відповідно до отриманих у березні- 
квітні 2021 року результатів визначення потреб населення Володимирецької 
громади у соціальних послугах, з метою надання соціальних послуг за рахунок 
бюджетних коштів особам, які перебувають у складних життєвих обставинах 
зумовлених похилим віком, інвалідністю 
НАКАЗУЮ:

1. Провести ЗО грудня конкурс на надання соціальної послуги догляду 
вдома у 2022 році за рахунок коштів бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади, відповідно до Порядку надання соціальних послуг 
шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних 
послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 
№ 450.

2. Визначити, що учасники конкурсу -надавачі соціальних послуг (крім 
бюджетних установ), які відповідають Критеріям діяльності надавачів 
соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
03 березня 2020 року № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів 
соціальних послуг».



3. Встановити кінцеву дату для подання учасниками, які виявили намір 
взяти участь у конкурсі, конкурсної пропозиції -  29 грудня 2021 року до 
17 год. 15 хв.

4. Розкриття конкурсних пропозицій провести 30 грудня 2021 року о 
10.00 год. в приміщенні Володимирецької селищної ради (вул. Повстанців, 21, 
смт. Володимирець, 34300).

5. Прийом конкурсних пропозицій здійснювати за адресою: вул. Соборна, 
39, смт. Володимирець, 34300, Управління соціально-культурної сфери 
Володимирецької селищної ради.

б.Очікуваний обсяг бюджетних коштів, що залучаються для надання 
соціальних послуг догляду вдома становить 990000,00грн. (дев’ятсот 
дев’яносто тисяч гривень. 00коп).

7. Затвердити оголошення про проведення конкурс на надання 
соціальних послуг за рахунок коштів бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади.

8. Результати конкурсу встановити не пізніше 06 січня 2022року.
9. Відділу соціального захисту населення Управління соціально- 

культурної сфери Володимирецької селищної ради забезпечити 
оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Володимирецької 
селищної.

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління Вадим ДРУЗЬ


