
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

07 липня 2020__ року                     Старокостянтинів                      № __186/2020-р____ 

 

 

Про проведення зовнішнього моніторингу надання та 

оцінки якості соціальних послуг, соціальної послуги 

«натуральна допомога» в територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня       

2020 року № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання 

та оцінки якості соціальних послуг» та наказу Міністерства соціальної політики 

України від 27 грудня 2013 року № 904 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Провести зовнішній моніторинг надання та оцінки якості соціальних 

послуг, соціальної послуги «натуральна допомога» в територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради до 30 серпня 2020 року. 

 

2. Утворити комісію з проведення зовнішнього моніторингу надання та 

оцінки якості соціальних послуг, соціальної послуги «натуральна допомога» в 

територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (далі – 

комісія) згідно з додатком 1. 

 

3. Затвердити план заходів з проведення зовнішнього моніторингу надання 

та оцінки якості соціальної послуги «натуральна допомога» в територіальному 

центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради (додається).  

 

4. Комісії керуватися постановою Кабінету Міністрів України від              

01 червеня 2020 року № 449 «Про затвердження Порядку проведення 

моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» та наказом
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Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2013 року № 904 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки 

якості соціальних послуг». 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                       підпис                                 Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

07 липня 2020 року № 186/2020-р 

 

 

Склад комісії  

з проведення зовнішнього моніторингу надання та оцінки якості 

соціальних послуг, соціальної послуги «натуральна допомога» в 

територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

 

КАМІНСЬКА 

Валентина Казимирівна  

- заступник міського голови, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету  

міської ради, голова комісії; 

 

ШАБЕЛЬНИК 

Наталія Іванівна  

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради, 

заступник голови комісії; 

 

ГАВРИЩУК 

Людмила Михайлівна 

- провідний фахівець із соціальної роботи 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

комісії; 

 

ВЛАДИМИРСЬКА  

Наталія Михайлівна 

- начальник відділу обслуговування осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

КИСЛА 

Олена Миколаївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

виплат, головний бухгалтер управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

КОТ 

Наталія Євгенівна 

- директор територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

ЧЕПУРНА 

Тетяна Петрівна 

- начальник відділу координації суб’єктів, що 

надають соціальні послуги управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 
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Продовження додатка 1 

 

ШУМОВА 

Раїса Петрівна 

- депутат Старокостянтинівської міської ради 

(за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами                           підпис                               Валентина ЯНЗЮК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

07 липня 2020 року № 186/2020-р 

 

 

План заходів 

з проведення зовнішнього моніторингу надання та оцінки якості соціальних 

послуг, соціальної послуги «натуральна допомога» в територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальна особа 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 Провести вибірку 

отримувачів соціальних 

послуг, які будуть 

охоплені з приводу 

проведення зовнішнього 

моніторингу надання та 

оцінки якості соціальних 

послуг, соціальної послуги 

«натуральна допомога» в 

територіальному центрі 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Наталія 

ВЛАДИМИРСЬКА  

До 30 липня 

2020 року 

 

2 Розробити та затвердити 

графік проведення 

зовнішнього моніторингу 

надання та оцінки якості 

соціальних послуг, 

соціальної послуги  

«натуральна допомога» в 

територіальному центрі 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Людмила 

ГАВРИЩУК, 

Валентина 

КАМІНСЬКА 

 

До 30 липня 

2020 року 
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1 2 3 4 5 

3 Забезпечити передачу  

необхідної документації 

для проведення 

зовнішнього моніторингу 

надання та оцінки якості 

соціальних послуг, 

соціальної послуги  

«натуральна допомога» в 

територіальному центрі 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Наталія КОТ 

До 30 липня 

2020 року 

 

4 Провести анкетування 

отримувачів соціальної  

послуги «натуральна 

допомога» шляхом 

опитувань у телефонному 

режимі  

Наталія 

ВЛАДИМИРСЬКА, 

Олена КИСЛА, 

Тетяна ЧЕПУРНА, 

Раїса ШУМОВА  

 

Протягом 

липня –

серпня  

2020 року 

 

5 Здійснити аналіз анкет 

отримувачів соціальної 

послуги «натуральна 

допомога» 

Людмила 

ГАВРИЩУК, 

Тетяна ЧЕПУРНА  

 

Липень – 

серпень  

2020 року  

 

6 Здійснити оцінку 

показників якості надання 

соціальної послуги 

«натуральна допомога» та 

критеріїв дотримання цих 

показників 

Людмила 

ГАВРИЩУК, 

Тетяна ЧЕПУРНА До 27 серпня 

2020 року  

 

 

 

 

 

 

7 Підготувати звіт про 

проведення зовнішнього 

моніторингу надання та 

оцінки якості соціальних 

послуг, соціальної послуги  

«натуральна допомога» в 

територіальному центрі 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

виконавчого комітету  

Наталія 

ВЛАДИМИРСЬКА, 

Тетяна ЧЕПУРНА  

До 30 серпня 

2020 року 
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1 2 3 4 5 

 Старокостянтинівської 

міської ради на підставі 

отриманих результатів 

щодо удосконалення 

діяльності центру 

 

 

 

8 Оприлюднити результати 

проведення зовнішнього 

моніторингу надання та 

оцінки якості соціальних 

послуг, соціальної послуги  

«натуральна допомога» в 

територіальному центрі 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Людмила 

ГАВРИЩУК, 

Наталія КОТ 

 

Серпень   

2020 року 

 

 

 

 

Керуючий справами                                підпис                                Валентина ЯНЗЮК 

 

 


