
 
 
 
 
 
Про стан надання соціальних послуг 
у територіальних громадах області 

 
 

На підставі Закону України “Про соціальні послуги”, на виконання по-
станови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587 “Про 
організацію надання соціальних послуг”, з метою  контролю своєчасного та 
якісного надання соціальних послуг у територіальних громадах області, врахо-
вуючи інформацію з цього питання (додається): 

1. Рекомендувати:  
1) міським, селищним і сільським головам: 
проконтролювати надання 17 базових соціальних послуг у громадах, про-

вести додаткову інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо порядку соціаль-
ного обслуговування осіб, які потребують надання соціальних послуг та сімей, 
які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до чинного 
законодавства; 

розглянути можливість участі відповідної ради у реалізації пілотного 
проєкту “Розвиток соціальних послуг”; 

взяти під особистий контроль, у межах повноважень, питання виконання 
вимог Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” 
та постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658 “Про 
затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі”, 
зокрема провести спільні засідання суб’єктів, що здійснюють заходи у цій сфері, 
з метою координації зусиль та вироблення алгоритму взаємодії з цих питань; 

активізувати роботу координаційних рад з питань сім’ї, ґендерної рів-
ності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому на-
сильству та протидії торгівлі людьми; 
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2) Антонінському, Вовковинецькому, Війтовецькому, Віньковецькому, 
Грицівському, Закупненському, Наркевицькому, Понінківському, Смотриць-
кому, Чемеровецькому селищним, Ганнопільському, Гвардійському, Гуківсько-
му, Жванецькому, Заслучненському, Китайгородському, Крупецькому, Ленко-
вецькому, Лісовогринівецькому, Маківському, Миролюбненському, Михай-
люцькому, Плужненському, Розсошанському, Сахновецькому, Слобідсько-Куль-
чієвецькому, Солобковецькому, Староостропільському сільським головам при-
вести у відповідність до вимог законодавства надання соціальних послуг 
шляхом створення надавача таких послуг, або організації надання соціальних 
послуг шляхом соціального замовлення чи укладання угоди про співфінан-
сування. 

2. Департаменту соціального захисту населення обласної державної адмі-
ністрації: 

1) забезпечити координацію діяльності надавачів соціальних та реабіліта-
ційних послуг у територіальних громадах; 

2) здійснити моніторинг роботи Хмельницького обласного центру со-
ціальних служб у частині організації навчання із соціальної роботи, надання 
соціальних послуг. 

3. Хмельницькому обласному центру соціальних служб проводити нав-
чання психологів та фахівців із соціальної роботи з метою організації доступ-
ності надання соціальних послуг відповідним категоріям населення. 

4. Виконавцям розпорядження інформувати Департамент соціального 
захисту населення обласної державної адміністрації про проведену роботу до 
10 грудня 2021 року для подальшого узагальнення та інформування керів-
ництва обласної державної адміністрації до 17 грудня поточного року. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


