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звіт
про проведення внутрішнього моніториніу та оцінки якості надання

соціальних послуг територіальним центром соціального
обслуговування  (надання соціальних послуг) Вознесенського району

Внутрішню  оцінку  якості  соціальних  послуг  територіального  центру  соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Вознесенського району було проведено за період
з о1 жовтня 2019року по 30 листопада 2019 року.

Проведення  внутрішньо.і. оцінки якості соціальних послуг наданих територіальним центром
здійснюється відповідно до Наказу Мінсоцполітики Укра.і.ни № 904 від 27.12.2013 року «Про
затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних
послуг».  Наказу  директора   територіального  центру  від  о1  жовтня  2019  року  №  29  «  Про
проведення     внутрішнього  моніторингу  та  оцінки  якості  надання  соціальних  послуг  у
територіальному    центрі        соціального    обслуговування    (надання    соціальних    послуг)
Вознесенського району», затверджено:   склад комісі.і. з моніторингу та оцінки якості надання
соціальних послуг догляду вдома, консультування; положення про комісію з моніторингу та
оцінки якості надання соціальних послуг догляду вдома, консультування;   план проведення
внутрішнього   моніторингу  та  оцінки   якості   надання   соціальних   послуг  територіальним
центром.

Внутрішньому моніторингу та оцінці підлягають:
-     дотримання вимог встановлених у державному стандарті догляду  вдома, затвердженому

наказом Мінсоцполітики  від 13.11.2013  № 760;
-     дотримання   вимог   встановлених   у   державному      стандарті   соціально.і.      послуги

консультування, затвердженому  наказом  Мінсоцполітики   від о2.07.2015  № 678;
З  метою  отримання  відгуків  стосовно  організаці.і.  та  надання  соціальних  послуг

Територіальним центром розроблено: карту опитування .для отримувачів послуг догляду вдома,
консультування;  карту  самооцінки  соціального  працівника;  карту  самооцінки  соціального
робітника.
державний стандарт догляду вдома

дЛя проведеннЯ внутрішньо.1. оцінки якості надання   соціально.1. послУги догляду вдома
застосовувалися  показники  якості  соціально.і. послуги  догляду  вдома,  наведені    у додатку  4
державного стандарту догляду вдома.

Територіальний    цешр    використовував    такі    методи    оцінки:    опитування    шляхом
відвідування  підопічних  вдома  з  метою  отримання    відгуків  стосовно  організаці.і.  послуги
догляду вдома. В опитуванні взяли участь 101 отримувач  соціально.і. послуги догляду  вдома. За
період проведення оцінки звернень та скарг не надходило.

Внутрішню оцінку якості соціально.і. послуги догляду вдома  працівниками територіального
центру  здійснено  шляхом  самооцінки.    За  результатами  самооцінки  16  (100°/о)  соціальних
робітників одержали оцінку «добре».

Оцінка якості соціальних послуг визначається   і3 застосуванням шкали оцінки якісних  та
кількісних показників якості надання соціальних послуг.



При  проведенні  внутрішньо.і.  оцінки  якості  надання  соціально.і.  і:ослуги .догля.ду  вдома
застосовуються  показники  якості  соціально.і.  послуги  такі  як:  адресність  та  індивідуальниЇ
підхід,   результативність,    своєчасність,   доступність   та   відкритість,    повага   до    гідності
отримувача соціально.і. послуги, професійність.

й підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні
особові справи підопічних містять індивідуальні---- г-_--   J    _ _-

плани  надання  соціально.і. -послуги  догляду  вдома,  що  відповідає  індивідуальним  потребам
отримувачів  соціально.і.  послуги,  повторне  визначення  індивідуальних  потреб  проводиться
згідно державного стандарту,

емоційного,

потреби  у соціальних  послугах  (100%).  Всі

г`1,

згідно проведеного опитування   100% опитаних підопічних задоволені
соціальною послугою   догляду   вдома,    що   відображається   покращенням
психологічного, фізичного стану отримувачів соціально.і. послуги, позитивними змінами у стані
отримувача   соціально.і. послуги  у  процесі .Ґі. надання  порівняно  з  періодом,  коли  соціальна
послуга догляду вдома не надавалась, підопічні задоволені ставленням до себе соціальними
робітниками.         Соціальні працівники займаються виявленням потенційних клієнтір (100.%),
мешканці  району   знають   про  роботу територіального  центру,    інформація  про  діяльність
територіального центру висвітлюється переважно на інтернет сайті Вознесенсько.і. Рд4 та ЗМІ,
кількість публікацій протягом 2019 року склала 28 статей. Також протягом року по сільським
радам , ОТГ було розповсюджено 324 буклети.

ть: рішення про надання соціально.і. послуги догляду вдома чи відмову .у .:-і. наданніо____  -_-___-_ __  _-J._ _                              JL

приймається начальником управління соціального захисту населення райдержадміністраці.і.
1.1

термін визначені державни`м-стандартом догляду вдома.   Протягом   14 календарних   днів з
--J ,----- '---____-_    ____  __  _

моменту  звернення  (подачі  заяви)    отримувачем    соціально.і.  послуги  або  Рого  з.?конного
представника  та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальн?і ,послуги
та  складання  індивідуального  плану  здійснюється  протягом     5  календарних  днів  з  дати
звернення отримувача соціально.і. послуги або його законного представника.

Результати   визначення   індивідуальних   потреб   отримувача   соціально.і.   послуги   є
підставою д]ш складання/перег]іяду індивідуального плану та укладання договору про надання
соціально.і. послуги догляду вдома.

Через  30  днів  з  дня  початку  надання  соціально.і.  послуги  догляду  вдома  соціальним
працівником (за потреби)  проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача
соціально.і. послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

Надалі  повторне  визначення  індивідуальних потреб   отримувача   соціально.і. послуги
вдома здійснюється  один раз на півроку.

Протягом 5 днів з дня прийняпя рішення про надання соціально.і. послуги  догляду вдома
укладається договір про .і-і. надання, який підписується у двохсторонньqму порядку. Строки  та
терміни надання соціально.і. послуги відповідають зазначеним у договорі.

Коефіцієііт  ефективності  роботи  терцентру  100%  (за  2019  рік  виявлено  -  19  осіб,  що
потребували обслуговування, взято на обслуговування -19 осіб.).

приміщення у якому працюють працівники відділення соціально.і.г-(---J _-__--__   --__        т  `    \

допомоги  вдома  територіальноіо  центру  -соціал-ьного  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)    Вознесенського    району    відповідає    санітарним    та    пр.отипожежним    вимогам.
Розташування  закладу  є  вдалим,  він  знаходиться  в  центрі  міста  зі  зручним  транспортним
сполученням.     Будівля     обладнана     «кнопкою     виклику     спеціаліста»?      що     забезпечує
безперешкодний доступ  отримувачів  соціально.і. послуги  до  спецілістів які надають  соціальну
послугу, також є в наявності місця для паркування транспортних засобів біля центрального входу
у приміщення.
Наявність  вздовж  коридорів  оформлених  стендів  з  інформацією  для  отримувачів  соціально.і.
послуги про порядок надання, умови та зміст соціально.і. послуги, згідно державного статдарту
догjиду вдома  -на інформаційному стенді територіального центру розміщено.інфор.yацію для
отримувачів  соціально.і.  послуги  про  порядок  надання,  умови  та  зміст  соціальноі  постіуги.

та



Інформація   щодо   діяльності   територіального   центру   висвітлюється   на   офіційному   сайті
В ознесенсько.і. РдА.

отримувача соціально.і. послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу,
шляхом   опитувань   всі   отримувачі   соціальних   послуг   задоволені   роботою   соціальних
робітників.

Працівники територіального центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час
здійснення  сво.і.х  посадових  обов'язків,  зберігають  в  таємниці  конфіденційну  інформацію,
отриману в процесі виконання службових обов'язків.

Штатний розпис сформовано відповідно до чинного законодавства.
Посадові  інструкці.і. затверджені  згідно  довідника кваліфікаційних характеристик професій

працівників  ``Випуск  80"  ``Соціальні  послуги".  Заплановано  згідно  штатного  розпису -  19,5
ставок соціальних робітників, фактично зайняті 16 ставок (82,05%)

Соціальні працівники 100%  пройшли атестацію.
Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляди.
Працівники,   що   надають    соціальні   послуги забезпечені   велосипедами,   спецодягом,

канцелярськими товарами.
У  2019 році від отримувачів соціальних послуг скарг не поступало.
Згідно  шкали  оцінки  якісних  та  кількісних  показників  соціальних  послуг  показники

відповідають рівню -"добре".
рЕзультАти

Опитування отримувачів соціально.і. послуги <догляду вдома»

1.Чи відповідають Вашим потребам послуги, що визначені в індивідуальному плані надання
с[,_ці#=оі:%сі#бТ:Б#ВдОМа?  і Б)ні_Оосіб(o%)         .'І-Т

2. Задоволені Ви якістю та періодичністю надання соціально.і. послуги догляду вдома?
А)Так -101 осіб (100%) Б) ні - О осіб

3.Чи покращився Ваш психологічний та емоційний стан у процесі надання послуги,
порівняно з періодом,коли соціальна послуга догляду вдома не надавалася?

А)Так -101 осіб (100%) Б) ні - О осіб (0%)
4. Чи задоволені Ви ставленням до себе соціального обітника?
А)Так -101 осіб (100%) Б) ні - О осіб

5. Чи дотримується соціальний робітник періодичності надання соціальноЇ послуги догляду
втОї)ї:=Зі#:Чс:::іУО#и:9іКУ РОбОТр_)_ці _ О осіб (o%)         L.T

ҐіjТ=НLаТОеі::і:В(ОіІОБРиЇа"ОООВТБТн:_ОFоИс#(%ТуоС)ОЦ"ЕF==:Ї
и догляду вдома?

7. Чи знаєте Ви куди звернутися  у разі непорозуміння між Вами та соціальним робітником,

Т#=К_ЇgіТ::іТ:іР;#oFОГО ЦеНТ?Б2__ц_і__ р осіб (o%)    " -Г=]

100О/о отримувачі соціально.і. послуги догляду вдома задоволені   наданою послугою догляду
вдома.



рЕзультАти
соціально.і. послуги догляду[\арти самооцшкИ »КU.LІ Пz`дЇ'ПП   роЦбітників)       '

так ні Іншавідповідь

1 Чи дотримуєтесь Ви періодичності та 16(100Оіо)

строків надання соціальних послуг (графік
відвідування)?

2 Чи надаєте Ви соціальні послуги в обсязі 16(100О/o)

передбаченому індивідуальним планом?

3 Чи якісно Ви надаєте соціальні послуги? 16(100%)

4 Чи дотримуєтесь Ви права підопічного на 16(100Оіо)

повагу та гідність?

5 Чи порушується Ваше право на повагу з 16(1000/о)

боку отримувачів соціатіьних послуг?

6 Чи використовуєте Ви службове становище 16(100%)

з метою отримання матеріальних благ від
підопічних?

7 Чи зберігаєте Ви конфіденційність 16(100°/o)

отримано.і. від підопічних  інформаці.і.?

8 Чи маєте Ви скарги від отримувачів? 16(1000/о)

9 ЧИ ВНОСИЛИ ВИ ПРОПОЗИЦі.1. ЩОдО 16(1000/о)

вдосконалення своє.і. роботи?

якості наданнясамооцінки вдома (соціальних

Таким чином   100% респондентів можуть дати самооцінку сво.і.й роботі і вважають, що
виконують .і-і. добре.

покАзники якісш ВІд 80О/о дО від 51% до ВідоО/одо5oОіо
100О/оЩОБРЕ) 79о/о(зАдовільно) (нЕзАдовільно)

АдрЕсність тАіндивідуАльнийпідхід «доБрЕ» - -

-рЕзультАтивністьсвоєчАсністьоступність
«доБрЕ»«доБрЕ»«доБрЕ» І I

-

_ -
_дповАгА               догідностІотримувАчАсоціАльноЇпослуги

«доБрЕ» І І

проФЕсійність «доБрЕ» - -



покАзники кількісні від оо/о до ВІд21О/одО від 51% до
20% 50о/о 100о/о

кількість скАрг тА - «доБрЕ»
рЕзультАт Їх розгляду
кількість зАдоволЕних - - «доБрЕ»
звЕрнЕнь                   про
отримАння
соціАльноЇ послуги
догляду вдомА
кількість соціАльних - - «доБрЕ»
прАцівників, які
пройшли АтЕстАцію

Оцінка якості соціально.і. послуги догляду вдома в цілому

узАгАльнЕний стАтус рЕкомЕндАціЇ по роБоті із суБ'єктом,
що нАдАє соціАльну послугу

«доБрЕ» продовжувАти роБоту із суБ'єктом
«зАдовільно» -

«нЕзАдовільно» -

Висновки анкетування
В опитуванні взяли участь 101 отримувач соціально.і. послуги догляду вдома.
Всі респонденти отримують послугу догляду вдома у  відділенні соціально.і. допомоги вдома в

обсязі передбаченому індивідуальним планом згідно графіку роботи, в цілому задоволені якістю
надання послуги.  Підопічні знають  сво.і. права та обов'язки та знають  куди звернутися у разі
непорозуміння  з  працівниками  територіального  центру.   Соціальні  робітники  застосовують
індивідуальний  підхід  (з  урахуванням  фізичного  стану  отримувачів  соціально.і.  послуги)  та  з
повагою  ставляться  до  національності,  культури,  релігі.і.,  віку,  статі  отримувачів  соціально.і.
послуги, провадить свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціально.і. послуги та з
недопуіценням   негуманних   і   дискримінаційних   дій   щодо   них.   Фактів   негуманних   і
дискримінаційних дій щодо отримувачів соціально.і. послуги не зафіксовано;

Встановлено,  що  переважна  бітіьшість  отримувачів  послуг  територіального  центру,  що
обслуговуються у відділенні соціально.і. допомоги вдома, розраховують виключно на допомогу
соціальних робітників,  за станом  здоров'я  не  в  змозі  брати  активну участь  у громадському
житті району.
Відповіді  на  всі  питання  підтвердили     позитивну  оцінку  роботи  відділення  соціально.і.

допомоги вдома територіального центру.

Заплановані заходи
для покращення роботи відділення соціальноЇ допомоги вдома

територіального центру
-   Продовжувати  роботу  щодо  виявлення  громадян  та  осіб  з  обмеженими  фізичними

можливостями з метою надання Їм необхідно.і. допомоги;
-    продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальну послугу догляду

вдома, натуральну допомогу;
-    підтримувати в актуальному стані інформаційний стенд;
-   продовжувати  інформаційно-роз'яснювальну  роботу  серед  мешканців  села  з  питань

роботи відділення соціально.і. допомоги вдома, соціального захисту населення (субсиді.і.,
пільг,);

-    продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів,
встановлених у державному стандарті догляду вдома;



-   -  підтримувати  цінності  та  імідж  відділення  соціально.і.  допомоги  вдома.  Проводитч
відповідну  роботу,  спрямовану  на  своєчасність  та  результативність  розгляду  скарг  і
звернень отримувачів соціальних послуг.

державний стандарт соціально.і. послуги консультування

для  проведення  внутрішньо.і.  оцінки  якості  надання      послуги  відділенням  денного
перебування використовувалися такі методи оцінки: анкетування клієнтів відтілення денного
перебування   з метою отримання   відгуків стосовно організаці.і.   надання соціальних послуг,
співбесіди, телефонне опитування, аналі3 звернень. В опитуванні взяли участь  114 отримувачів
послуг у  відділенні денного перебування  ТЦ Вознесен?ького району.

За  результатами  анкетування     92%  працівників  одержали  «високу»  оцінку,     8%  -
«добру».

Оцінка якості соціальних послуг визначається   і3 застосуванням шкали оцінки якісних
та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При  проведенні  внутрішньоЇ    оцінки  якості  надантя  послуг     застосовувались  .такі
показники якості соціально.і. послуги як: адресність та індивідуальний підхід,результативність,
своєчасність,  доступність  та  відкритість,  повага до  гідності  отримувача  соціальноЇ  послуги,
професійність.

Адресність та індивідуальний підхід:
Критері.і. оцінювання :

Наявність   визначення   індивідуальних   потреб   отримувача   соціально.і.  послуги
(  96,2      О/о) -всі  114  особових  справи  отримувачів  соціально.і.  послуги  відділення.денного
перебування   містять  карти  визначення  (оцінювання)  індивідуальниі  потреб  у  со.тіальному
обслуговуванні  (наданні  соціальних  послуг),  визначення  ступеня  індивідуальноі  потреби
отРИМУВаЧа ЇО:ів:іЬсНт:.L. ГнОдСиЛвУіГ#::о::Н::::;ШнЬ:ОіПнОяС::Гц=:ьно.L. послуги        відділення, що

відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціально.і. послуіи ( 9.6 2%)   -
індивідуальні плани надання соціальних послуг, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних
потреб  отримувача  соціально.і.  послуги,  складається  і  узгоджуються  з  тожним  отримувачем
соціально.і.  послуги,   індивідуальний  план  складається  за  формою  згідно  з  додатком  до
д3Раg:зВпНеОчГеОнСнТяаНпде:Ре:Уіду індивідуального плану надання соціальних послуг      ( 96,2   %) -

складання індивідуального плану здійснюється протягом 5 календарних днів з. дати звернення
отримувача  соціально.і.  послуги.  Через  30  днів  з  дня  початку  надання  соціально.і.  послуги
відділенням    денного    перебування    (за    потреби)    проводиться    повторте    ризначення
індивідуальних потреб отримувача соціально.і. послуги з метою коригування індивідуагьног?.
плану (за поЇреби). Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальноі
послуги  здійснюється  щокварталу.  (в  результаті  перегляду  індивідуагьних .плані?. на  період
моніторингу  індивідуальні  потреби  змінилися  у   14   %   отримувачів  соціальноі  послуги);

Результативність:

Згідно  проведеного  опитування,  в  тому  числі  і  телефонного.,   .98  О/о  опитаних
отримувачів   послуг   задоволені   якістю   надання   соціальних   послуг   відділення   денного
перебування,  що  відображається покращенням  емоційного,  психологічного,  фізич.н.9го  стану
отримувачів  послуг, позитивними змінами у стані  отримув?ча   послуги у проц?сі іі тадання
порівняно з періодом, коли  послуга  не надавалась. Скарг зі сторони отримувачів соціальних
послуг відділення денного перебування не було.

Своєчасність:

Рішення  про  надання   послуги  чи  відмову  у .і-і. наданні  приймається     начальником
управління   соціального захисту населення Вознесенсько.і. РдА протягом 14 календарних  днів



з  моменту  звернення  (подачі  заяви)  отримуваіа  (ем)  соціально.і.  послуги  та. з  ур.ахуванням
ступеня індивідуальних потреб отримувача соц.іально.і. послуги та складання індивідутьног?.
плану здійснюється протягом  5 календарних днів з дати  звернення отримув?ча (еч) соціальноі
послуги.  Результати  визначення  індивітуальних  потреб  отримувача  соціальноі  послуги  є
підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання
послуги соціально.і. адаптаці.і. -114 громадянам.

Через  30  днів  з  дня  початку  надання  послуг  відділенням     проводиться  повторне
визначення  індивідуальних  потреб      отримувача  соціально.і.  послуги  (за  потреби)  з  метою
коригування індивідуального плану.

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб  отримувача   послуги   здійснюється
щокварталу.

Протягом5днівздняприйняттярішенняпронаданнягослугукладаєть?ядоговір,який
підписується  у  двохсторонньому  порядку.  Строки    та  терміни  надання  соціально.і.  послуги
відповідають зазначеним у договорі.

доступність та відкритість :

Розташуваннявідціленняденногоперебуванняєвдалим,вонознаходитьсявцентрісела
і3 зручним транспортним сполученням.

Кабінет  відділення  знаходяться  на  другому  поверсі  двоповерхово.і.  будівлі.  Будівля
оснащена пандусом та поручнями (і кнопкою виклику) для людей з обмеженими фізичними
можливостями.

Вздовжкоридоруоформленістендизінформацієюпропорядотнадання,умовитазміст
соціально.і.  послуги,  містяться  копі.і.  буклетів  та  порядок  подання  і  розгляду  скарг,  графік
прийомугромадян,пам'яткапродержавнийстандартнаданняпослугпредставництвоіттересів
таконсультування.Надверяхрозташованітабличкизнаписомназвикабінету/посадов9іособи.

Повага до гідності отримувача соціально.і. послуги:

Під час  проведення  внутрішнього  моніторингу  на підставі  проведених  опттувань  та
анкетування  ,  в  т.ч.  і  по  телефону,  отримувачі  соціально.і.  послуги      задоволені  роботою
працівників відділення.

Працівники   відділення   денного   перебування.  ввічливо   та  коректно. ставляться   до
громадян під час здійснення сво.і.х посадових обов'язків,  зберігають в  таємниці конфіденційну
інформацію, отриману у процесі виконання службових обов'язків ( п .2.3 дого.вору про надання
соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено. .Працівники віддітення тенного
ПеРебУВаННЯ  дОТРИМУЮТЬСЯ  КОНфідеНЦійНОСТі  ПрО  ПеРСОНаЛЬН1  даН1   ОТРИМУВаЧ1В  СОЦ1аЛЬНИХ
послуг відповідно до закону Укра.і.ни  «Про захист персональних даних».

Професійність:
Критері.і. оцінювання :"НР#венРіLLзUаЦ#=і;:;:;;;;::;.і  посадові  інср4рукці.Ї   (1.РО  %) -  для  всіх  т[рuіjївнШЇв  віддjіТ\еННЯ

денного перебування затверджені посадові інструкці.і.;UрL::рУ:Чб:е-н"Ї;=;#і;й-Ї-іі;іон;праці(-lдо%)-д"вс.їхнраців"пііввідпііпєнняде"ого

перебування;ВЕ:аяНвh#істьдокументівпроосвіту(державнОГО.ЗРаЗК.?)_ГР_а_Ц_і_В.Н_И~Кі:^:,!бп:Єь:т:ґ:'п%:Н^:ЇзатЄV

соєіz.д%zу иосл);єу  //ОО  %) - в особових справах працівників містяться документи про освщ
(державного зразка);

Що тижня у відділенні проводяться наради по вдосконаленню  та поліпшенню процесу
обслуговування й підвищення якості надання  соціальних послуг.

Що  місяця     проводиться     технічне  навчання .для  п.рацівнитів .відділення  денног?
перебування  ( згідно  з  планом  відділення) -  100°/о   всі  працівники  відділення  в   2019  році
пройшли атестацію по технічному навчанню.

Таблиця 1.



Оцінка показників забезпечення якості соціальних послуг

Показники якості
від    80о/одо100Оіо«добре» від   51о/о від о% до

др.79о/о 500/о
«Задовіль «Незадові

но» льно»
Адресність                              т «добре»\,        ,          о

1НдИВ1дУаЛЬНИИ П1дХ1д
Результативність «добре»
Своєчасність «добре»
доступність та відкритість «добре»
Повага «добре»
Професійність «добре»
Таблиця 2.
Оцінка  якості  надання  соціальних  послуг     відділенням  денного  перебування

(с.Прибужани)  в цілому
Показники стату Рекомендаці.ї  по  роботі  відділення  денног

с перебування (с.П  ибужани)

Кількісні
«добре продовжувати роботу з відділенням  денног

» перебування ( с.Прибужани)

якісні «добре» -

Узагальне <щобре -

ний »

Згідно  шкали  оцінки  якісних  та  кількісних  показників  з  надання  соціальних  посjіуг
відділенням  денного  перебування  узагальнений  статус  відповідає  встановленому  рівню  -
«добре».

Незважаючи   на   «добру»   оцінку   якості   соціальних   послуг   відділення      денного
перебування,  плануються  заходи,  спрямовані  на  вдосконалення    та  поліпшення  процесу
обслуговування й підвищення якості надання   соціальних послуг  відділенням за наступними
напрямками:

/ підвищити рівень кваліфікаці.і.  працівників відділення протягом   2020 року;
V' в  межах  фінансово.і.  можливості  сприяти  зміцненню  матеріально-технічно.і.  бази

відділення денного перебування в частині забезпечення  оргтехнікою;
/ продовжувати інформаційно-роз'яснювальну роботу серед громадян щодо надання

соціальних послуг відділення денного перебування з метою надання  .і.м необхідно.і.
допомоги;

/ проводити  відповідну  роботу,  спрямовану  на  своєчасність  та  результативність
розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг;

/ своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціально.і.
послуги в частині .і.х перегляду.

директор ТЦ Вознесенського району Неля НАКОНЕЧНА


