
П РО Т О К О Л ЬН І Д О Р У Ч Е Н Н Я  
голови райдержадміністрації за підсумками засідання районної робочої і руни $ т і п н и

моніторингу, оцінки якості га аналізу системи надання соціальних носл\і
під 01 липня 2020 року

П О РЯ ДО К  Д Е Н Н И Й  
засідання районної робочої групи з питань моніторингу, оцінки якості та аналіз) 

системи надання соціальних послуг від 01 липни 2020 рок>

1. Про проведення внутріш ньої та зовніш ньої оцінки якості соціальним послу», 
відповідно до постанови К М У  від 01.06.2020 р. №  449 «Про затвердження порядку 
проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» в 2020 році.

Д О П О В ІД А Є : Х ом утянська Світлана Іванівна -  начальник управління соціальної і; 
захист) населення П овонсковської районної держ авної адм іністрації Л>ганської *.Г, , і. . 
заступник голови робочої групи.

2. О рганізація та порядок надання соціальних послуї в Новонсковсько.лі) р а т и н ,  
на виконання Закону України «Про соціальні послуги» та інших норма інвно-нраїшвнч  
актів у сфері надання соціальних послуг.

Д О П О В ІД А Є : Х ом утянська С вітлана Іванівна, начальник управління соціальної о 
захисту населення Н овопсковської районної держ авної адм іністрації Л уганської облає іі - 
заступник голови робочої групи.

С П ІВД О П О ВІДА Ч І:
члени робочої групи: Колесник Олена М ихайлівна - директор 1 Іовопсковської о 

районного центру соціальних служб для с ім ’ї, дітей та  молоді;
Ш куренко О льга М ихайлівна - директор Н овопсковського районного територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
Слю сарєв В італій Іванович - начальник відділу соціального захист) населення 

І Іовопсковської селищ ної ради.

3. Розгляд та затвердження П лану заходів щодо організації виконання Закон) 
України «Про соціальні послуги» на території Н овопсковського району.

Д О П О В ІД А Є : Х ом утянська С вітлана Іванівна -  начальник управління соц іальною  
захисту населення Н овопсковської районної держ авної адм іністрації Л уганської о о .и е п  
заступник голови робочої групи.

Д оручення голови районної держ авної адміністрації Світлани Слюсарний:

Па виконання Закону України «Про соціальні послуги» , ст. 23 Закон) України 
«Про місцеві держ авні адміністрації», п. З ст. 24, нп. «б» н.1 ст. 34 Закону України «Про  
місцеве самоврядування в Україні»,

Розділ І

до питання «Про проведення внутріш ньої та зовн іш ньої оцінки икосчі 
соціальним послуг, відповідно до постанови КМ У  від 01.06.2020 р. №  449 иііри  
затвердження порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості с о ц і а . . . , і . п \  
послуг» в 2020 році»:

1.1 директору Н овопсковського районного центру соціальних служб для с ім ’ї, нтеіі іа 
молоді К олесник О .М ., директор) Н овопсковського районного територіального ц е іл р \ 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ш куренко О.М забезпечиш



проведення внутріш ньої оцінки якості соціальних послуг за 1 півріччя 2020. передбаченої 
постановою  КМУ від 01.06.2020 р. №  449 «Про затвердж ення порядку проведення 
моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» , відповідно наказу М іністерства 
соціальної політики У країни від 27.12.2013 року № 904 «П ро затвердж ення методичних 
рекомендацій з проведення м оніторингу та оцінки якості соціальних послуг» та звіт про 
результати проведеної оцінки якості соціальних послуг надати до районної держ авної 
адміністрації для роботи та оприлю днення на оф іційному веб-сайті райдерж адміністрації:

Термін: до 31.07.2020
Відповідальні: Колесник О.М .. Ш куренко О.М.

1.2 рекомендувати директору ком унальної установи «Центр надання соціальних послуг 
Н овопсковської селищ ної ради» П етрову С.М . проведення внутріш ньої оцінки якості 
соціальних послуг за 1 півріччя 2020. передбаченої постановою  КМ У  від 01.06.2020 р. №  449 

Про затвердж ення порядку проведення м оніторингу надання та оцінки якості соціальних 
послу! » та оприлю днення інформації . наказом М іністерства соціальної політики України від 
'7 .12 .2013 року №  904 «Про затвердж ення методичних реком ендацій з проведення 
моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» звіт про результати проведеної оцінки 
якос ті соціальних послуг на оф іційному веб-сайті Н овопсковської об 'єдн ан о ї територіальної 
громади.

Термін: до 31.07.2020
Відповідальні: Петров С.М.

Розділ II

ю питання «Організація га порядок надання соціальних послуг в 
П овонсковському районі, на виконання Закону України «Про соціальні послуги» та 
інших норм ативно-правових актів у сфері надання соціальних послуг»

2.1 директору Н овопсковського районного центру соціальних служб для сім 'ї, дітей та 
мололі Колосник О .М .. забезпечити підготовку нового П олож ення про районний центр 
соціальних служб, відповідно до постанови КМ У від 01.06.2020 №  479 «Деякі питання 
пильності центрів соціальних служб», від 03.03.2020 «К ритерії надавачів соціальних послуг» 
і а пос танови КМ У від 01.06.2020 №  427 «Деякі питання здійснення контролю за 
р лержапням вимог Закону України «Про соціальні послуги», розробити проект структури, 

п и т н о г о  розпису з урахуванням  потреб населення району у соціальних послугах, фінансових 
мож ливостей, стандартів соціальних послуг;

Термін: до 31.07.2020
Відповідальні: К олесник О.М .. Х омутянська С.І.. Ш епітько І.П.

2.2 директору Н овопсковського районного територіального центр) соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Ш куренко О.М . забезпечити підготовку 
нового І Іоложенпя про районний центр надання соціальних послуг, відповідно до постанови 
І\'М> від 03.03.2020 №  177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг», 
шл 03.03.2020 «К ритерії надавачів соціальних послуг» та постанови КМ У від 01.06.2020 №  
127 «Деякі питання здійснення контролю  за додерж анням  вим ог Закону У країни «Про 
соціальні послуги», розробити проект структури, ш татного розпису з урахуванням потреб 
п.ісс іеппя район) у соціальних послугах, ф інансових м ож ливостей, стандартів соціальних 
послуг:

Термін: до 31.07.2020
Відповідальні: Ш куренко О.М ., Х омутянська С.І.. Ш епітько І.П.

2.3 рекомендувати начальнику відділу соціального захисту населення Н овопсковської 
селищ ної ради С лю сарєву В.І., директору ком унальної установи «Ц ентр надання соціальних 
послуг Н овопсковської селищ ної ради» П етрову С.М . затвердж ення нового П оложення про 
центр надання соціальних послуг, відповідно до постанови КМ У від 03.03.2020 №  177 «Деякі



питання діяльності центрів надання соціальних послуг», від 03.03.2020 «К ритерії надавачів 
соціальних послуг» та  постанови КМ У від 01.06.2020 №  427 «Деякі питання и іп еп еп н я 
контролю  за додерж анням  вимог Закону У країни «Про соціальні послуги» або р о згл ян \іи  
можливість утворення центру соціальних служб, відповідно до постанови КМУ від 01.06.2020 
№  479 «Деякі питання діяльності центрів соціальних служб» для збільш ення мож ліш осіей 
реалізації держ авної політики у сфері надання соціальних послуг, зокрема відділення 
соціально-психологічної реабілітації, інш их служб;

Термін: до 31.07.2020
Відповідальні: С лю сарєв В.І., П етров С.М.

2.4 директору Н овопсковського районного територіального центру соц іальною  
обслуговування (надання соціальних послуг) Ш куренко О .М .. розробити та за ївердп іп  
інформаційні картки надання соціальних послуг на кожний вид послуги окремо иі формою 
відповідно до наказу М інсоцполітики від 11.05.2019 №  723 «П ро затвердження іипових 
інформаційних карток адміністративних послуг у сфері соціального захист)' населення^. 4 
урахування держ авних стандартів соціальних послуг та забезпечити їх оприлю днення:

Термін: до 13.07.2020
Відповідальні: Ш куренко О.М .. Х омутянська С.1.

2.5 директор) Н овопсковського районного центру соціальних служб для с ім 'ї, піеіі іа 
молоді Колесник О.М . сумісно з головним спеціалістом , в.о. начальника служби \ справах 
дітей Н овопсковської районної держ авної адміністрації Соболевою  І.О. розробити і а 
затверди ти інформаційні картки надання соціальних послуг на кожний вид иос.іуі и окремо в 
том ) числі послуги, що стосую ться захисту прав дитини, за формою , відповідно до наказ) 
М інсоцполітики від 11.05.2019 №  723 «Про затвердж ення типових інформаційних карток 
адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення», з урахуванням  держ авних 
стандартів соціальних послуг, та  забезпечити їх оприлю днення:

Термін: до 13.07.2020
Відповідальні: Колесник О.М.. Соболева І.О.. Х ом утянська С.1.

2.6 реком ендувати директору ком унальної установи «Центр падання соціальних пое.ім  
Н овопсковської селищ ної ради» П етрову С.М . затвердж ення інформаційних карю к надання 
соціальних послу на кож ний вид послуги окремо за формою , відповідно до наказ) 
М інсоцполітики від 11.05.2019 №  723 «Про затвердж ення типових інформаційних карю к 
адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення», з урахування державних 
стандартів соціальних послуг, та їх оприлю днення;

Термін: до 31.07.2020
Відповідальні: Петров С.М .

2.7 реком ендувати начальнику відділу соціального захисту населення Н овопсковської 
селищ ної ради С лю сарєву В.І. розробити та затвердити порядок здійснення контролю  >а 
додерж анням вим ог Закону У країни «Про соціальні послуги» надавачами соціальних послуї 
о б ’єднаної територіальної громади відповідно до постанови КМ У  від 01.06.2020 №  127 
«Деякі питання здійснення контролю  за додерж анням  вимог Закон) У країни «Про соціальні 
послуги».

Термін: до 31.07.2020
Відповідальні: С лю сарєв В .І.

Розділ III

до питання «Розгляд та затвердження Плану заходів щодо організації виконання  
Закону України «П ро соціальні послуги» иа території Н овопсковського району»

3.1 директору Н овопсковського районного центру соціальних служб для сім 'ї, и іеіі ї ї 
молоді К олесник О .М .. директору Н овопсковського районного територіального цептр\ 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ш куренко О.М .. го.юипои



спеціалісту, в.о. начальника служби у справах дітей Н овопсковської районної держ авної 
адміністрації Соболевій І.О. надати пропозиції до плану заходів щодо організації виконання 
Закоп\ У країни «Про соціальні послуги» на території Н овопсковського району в 2020 році 
(додається);

Термін: до 13.07.2020
Відповідальні: Колесник О.М.. Ш куренко О.М.. С оболева І.О.

3.2 рекомендувати начальнику відділу соціального захисту населення Н овопсковської 
селищ ної ради Слю сарєву В.І. розробити та затвердити план заходів щодо організації 
виконання Закону У країни «Про соціальні послуги» на території Н овопсковської об 'єднаної 
і сріп оріальної громади;

Термін: до 13.07.2020
Відповідальні: Слю сарєв В.І.

3.3 директору Н овопсковського районного територіального центру соціального 
послуговування (надання соціальних послуг) Ш куренко О.М . забезпечити затвердження 
тарифів па соціальні послуги на 2020 рік відповідно до постанови КМ У від 01.06.2020 
М- 428 «1 Іро затвердж ення П орядку регулю вання тариф ів на соціальні послуги»;

І ермін: до 31.07.2020
Відповідальні: Ш куренко О.М., Х ом утянська С.І.. Ш епітько І.П.. Саленко Н.В.

3.4 реком ендувати начальнику відділу соціального захисту населення Н овопсковської 
селищ ної ради Слю сарєву В.І. затвердж ення тариф ів на соціальні послуги на 2020 рік 
ві ш овідпо до постанови КМ У від 01.06.2020 №  428 «Про затвердж ення Порядку 
реї улю вання тариф ів па соціальні послуги»;

Термін: до 31.07.2020
Відповідальні: Слю сарєв В.1.

3.5 директор) Н овопсковського районного центру соціальних служб для с ім 'ї, дітей та 
молоді К олесник О.М .. директору Н овопсковського районного територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ш куренко О.М . забезпечити 
подання щ оквартальних звітів та інформ аційно-аналітичних м атеріалів про стан надання 
соціальних послуг до районної держ авної адміністрації для аналізу та оприлю днення;

Термін: щ оквартально до 20 числа м ісяця наступного за звітним кварталом
Відповідальні: К олесник О.М.. Ш куренко О.М.

3.6 реком ендувати директору ком унальної установи «Ц ентр надання соціальних 
послуг Н овопсковської селищ ної ради» П етрову С.М . складання щ оквартальних звітів та 
інформ аційно-аналітичних матеріалів про стан надання соціальних послуг та їх 
оприлю днення;

Термін: щ оквартально до 20 числа місяця наступного за звітним кварталом
Відповідальні: Петров С.М.

3.7 виконавчому комітету Н овопсковської о б ’єднаної територіальної громади, 
виконавчим комітетам сільських, селищ ної рад реком ендувати сприяти в отриманні 
громадянами, які опинились в складних життєвих обставинах, соціальних послуг, 
розповсю дж увати інформацію  про перелік соціальних послуг. їх зміст, порядок та умови їх 
отримання:

! ермін: постійно
Відповідальні: Виконавчий комітет Н овопсковської о б ’єднаної територіальної 

ромади. виконавчі комітети сільських, селищ ної рад.

3.8 директору Н овопсковського районного центру соціальних служб для сім 'ї, дітей та 
молоді Колесник О.М .. директору Н овопсковського районного територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ш куренко О.М .. головному



спеціалісту, в.о. начальника служби у справах дітей Н овопсковської районної державній 
адміністрації Соболевій І.О., начальнику управління соціального захист) населення 
Н овопсковської районної держ авної адміністрації Х ом утянській С І . забезпечиш  
інформування населення про порядок отримання соціальних послуг, діяльність надльачіь 
соціальних послуг через оф іційний веб-сайт Н овопсковської районної державної 
адміністрації;

Термін: постійно
Відповідальні: К олесник О.М ., Ш куренко О.М ., Соболева І.О., Х ом утянська С.1.

3.9 начальнику управління соціального захисту населення Н овопсковської районної 
держ авної адм ін істрації Х омутянській С.І. забезпечити взаєм одію  з виконавчими 
комітетами сільських та селищ них рад, спрямування та координацію  діяльності схб 'сктів 
системи надання соціальних послуг Н овопсковського району з метою  реалізації держ авної 
політики у сфері надання соціальних послуг.

Термін: постійно
Відповідальні: Х ом утянська С.І.

3.10 директору Н овопсковського районного центру соціальних служб для сім 'ї, ціен 
та молоді К олесник О .М .. директору Н овопсковського районного територіального цсн ір) 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ш куренко О.М . начальник) 
управління соціального захисту населення Н овопсковської районної державної 
адміністрації Х ом утянській С.І. забезпечити у визначені терміни розгляд) питань падання 
соціальних послуг за рахунок бю дж етних кош тів з урахування середньомісячного 
сукупного доходу с ім ’ї та оціню вання потреб с ім 'ї  / особи у соціальних послугах, 
відповідно до ст. 19-23 Закону У країни «Про соціальні послуги»;

Термін: постійно
Відповідальні: К олесник О.М ., Ш куренко О.М ., Х ом утянська С.І.

3.11 реком ендувати начальнику відділу соціального захист) населення 
Н овопсковської селищ ної ради Слю сарєву В.І. у визначені терміни розгляд питань надання 
соціальних послуг за рахунок бю дж етних кош тів з урахування середньомісячної о 
сукупного доходу с ім 'ї  та оціню вання потреб с ім 'ї / особи у соціальних послугах, 
відповідно до с і . 19-23 Закону У країни «Про соціальні послуги»;

Термін: постійно
Відповідальні: С лю сарів  В.І.

3.12 директору Н овопсковського районного центру соціальних служб для сім 'ї, лі і єн 
та молоді К олесник О .М .. директору Н овопсковського районного територіального центр) 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ш куренко О.М . повідомляв п про 
факти припинення / відмови в наданні соціальних послуг, відповідно до ст. 24 Закон) 
України «Про соціальні послуги»;

Термін: постійно
Відповідальні: К олесник О .М .. Ш куренко О.М.

3.13 директору Н овопсковського районного центру соціальних служб для сім 'ї, чіїсії 
та молоді К олесник О .М .. головному спеціалісту, в.о. начальника служби у справах ні сії 
Н овопсковської районної держ авної адміністрації Соболевій І.О. забезпечити ь межах 
повноваж ень виконання плану заходів з реалізації II етапу Н аціональної с і ра і е і і ї  
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-202о роки 
затвердженого розпорядж енням  Кабінету М іністрів У країни від 01.06.2020 №  7оЗ-р 
піді отовки відповідних звітів ) визначені терміни;

Термін: постійно
Відповідальні: Колесник О.М.. Соболева І.О.



3.14 рекомендувати начальнику відділу соціального захисту населення 
І Іовопсковської селищ ної ради Слю сарєву В.І. забезпечення в меж ах повноважень 
виконання плану заходів з реалізації II етапу Н аціональної стратегії реформ ування системи 
інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, затвердженого 
розпорядженням Кабінету М іністрів У країни від 01.06.2020 №  703-р.. підготовки 
відповідних звітів у визначені терміни.

Термін: постійно 
Відповідальні: Слю сарєв В.І.

Світлана СЛЮ САРСВА


