
 
 

Оголошення 

 

МБФ «СНІД Фонд Схід Захід» (AFEW-Україна) та «МБФ «Альянс громадського здоров'я» за 

підтримки Міністерства соціальної політики оголошує відкритий конкурсний відбір групи 

консультантів із розробки державного стандарту з надання соціальних послуг наркозалежним 

особам (послуг із реабілітації та ресоціалізації) 

 

Термін реалізації робіт: травень-серпень 2018 року 

 

Вимоги до кандидатів (в залежності від задач кожного окремого консультанта, кандидат може 

відповідати одній або кільком наступним вимогам): 

 Обізнаність в галузі надання реабілітаційних послуг особам з наркозалежністю. 

 Досвід у розробці та написанні державних стандартів та/або інших державних документів. 

 Досвід роботи з особами з наркозалежністю від 3 років. 

 Обізнаність з міжнародних практик реабілітації осіб з наркозалежністю. 

 Вміння та досвід роботи з міжнародними документами (в т.ч. мовою оригіналу як перевага). 

 Вища профільна освіта (психологія, психіатрія, соціальна робота тощо). 

 

 

Для участі в конкурсі необхідно надіслати своє резюме та мотиваційний лист українською або 

російською мовою за адресою: anastasiya.shebardina@afew.org.ua.  

 

В темі листа має бути зазначено "назва позиції і Ваше прізвище". Кінцевий термін подачі заявок: 20 

квітня 2018 року. Переможців буде поінформовано про результати не пізніше за 27 квітня 2018 

року.  

 

Контактна особа: Анастасія Шебардіна, МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» (AFEW-Україна), тел. +38 

(044) 272-40-17/27, anastasiya.shebardina@afew.org.ua. 

 

Технічне завдання щодо підготовки  

 

Державного стандарту з надання послуги соціальної реабілітації осіб з психічними розладами 

внаслідок вживання психоактивних речовин 

 

У рамках цього технічного завдання група Консультантів має: 

1) Проаналізувати діючі державні стандарти близької тематики, в тому числі, Державний стандарт 

соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та інвалідів (проект), 

Державний стандарт соціальної адаптації (18.05.2015 № 514), Державний стандарт соціальної 

послуги консультування (02.07.2015 № 678), Державний стандарт соціальної послуги 

профілактики (10.09.2015 № 912), Державний стандарт соціальної послуги представництва 

інтересів (30.12.2015 № 1261) тощо. 

 

2) Провести аналіз міжнародних практик та аналогічних стандартів.  
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3) Підготувати текст Державного стандарту з надання послуги соціальної реабілітації осіб з 

психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, використовуючи 

міжнародний та український досвід. Текст стандарту має розроблятися у відповідності до 

Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги, затвердженого наказом 

Міністерства соціальної політики України № 282 від 16.05.2012.  

 

4) Підготувати текст Додатків до стандарту відповідно до Порядку розроблення державного 

стандарту соціальної послуги, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 

№ 282 від 16.05.2012. 

 

5) Здійснити фінансові розрахунки вартості Державного стандарту з надання послуги соціальної 

реабілітації осіб з психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин відповідно 

до наказу Мінсоцполітики від 07.12.2015 2013 року №1186 «Методичні рекомендації розрахунку 

вартості соціальних послуг». 

 

Група консультантів має працювати у тісній співпраці з фахівцями Міністерства соціальної 

політики та експертами з числа ВІЛ-сервісних організацій, представників спільноти наркозалежних 

тощо.  

 

Для обговорення тексту стандартів група консультантів братиме участь у робочих зустрічах з 

даними фахівцями. 

 

Основні етапи та терміни виконання роботи консультантами: 

 

 Етап роботи Термін виконання 

1.  Ознайомлення з Технічним завданням щодо розробки 

стандарту, його обговорення із Замовниками, внесення за 

необхідності змін, доповнень до технічного завдання 

27.04 - 4.05.18 

2.  Участь в установчій одноденній зустрічі з замовниками та 

представниками Міністерства соціальної політики 

10-11.05.18 

3.  Розробка структури державного стандарту та змісту кожного 

розділу стандарту 

10.05.18 – 15.06.2018 

4.  Участь у одноденній робочій зустрічі із зацікавленими 

сторонами та експертами щодо обговорення структури 

державного стандарту та змісту кожного розділу 

15-20.06.2018  

5.  Погодження структури та змісту розділів із Замовниками 20-30.06.2018 

6.  Написання окремих розділів стандарту 1 – 25.07.2018 

7.  Погодження їх із Замовниками 25 – 03.08.2018 

8.  Доопрацювання розділів стандарту 03.08.2018 – 15.08.2018 

9.  Фінальна версія документів для погодження 20.08.2018 

 


