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Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від 28 серпня 2020 року          № 95

Про проведення зовнішньої оцінки
якості надання соціальних послуг
«Центру надання соціальних послуг
населенню»  за 2018-2019 роки та
8 місяців 2020 року

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради (соціальна сфера) Щербатюка А.С.  про
проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг «Центру
надання соціальних послуг населенню» за 2018-2019 роки та вісім місяців
2020 року, враховуючи рішення виконавчого комітету Помічнянської міської
ради від 25.06.2020 року № 68 «Звіт про роботу «Центру надання соціальних
послуг населенню» за п’ять місяців 2020 року», керуючись ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
в и р і ш и в :

1.  Інформацію заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (соціальна сфера) Щербатюка А.С.  про проведення
зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг «Центру надання
соціальних послуг населенню» за 2018-2019 роки та вісім місяців 2020 року
взяти до уваги. (додаток 1).

2.  Зобов’язати начальника «Центру надання соціальних послуг
населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської ради Бугра Ю.В. :

- продовжувати роботу щодо виявлення одиноких  громадян та осіб з
обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної
допомоги;

- на період відпустки основного працівника територіального центру
передбачити його заміну іншим працівником;

-  своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальні послуги ;
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       - проводити й надалі інформаційно-роз’яснювальну роботу серед
мешканців Помічнянської громади з питань роботи відділення соціальної
допомоги вдома (терцентру) з питань соціального захисту населення
(субсидії, пільг, державної допомоги сім'ям);

- своєчасно та результативно реагувати на звернення громадян щодо
соціального обслуговування;

- дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків,
принципів, встановлених у Державних стандартах: догляд вдома, соціальна
адаптація, стаціонарний догляд;

- сприяти зміцненню матеріально-технічної бази у відділенні надання
соціальної допомоги вдома (терцентру) «Центру надання соціальних послуг
населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської ради, в межах
фінансових можливостей, та із залученням благодійних та громадських
організацій.

       3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова               Микола АНТОШИК
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