
 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від  23.12.2021  № 284 

        с. Руська Поляна 

 

Про схвалення Програми 

розвитку надання соціальних послуг населенню  

Руськополянської СТГ на 2022-2023 роки 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про соціальні послуги», з метою покращення доступу жителів 

Руськополянської СТГ до якісних соціальних послуг, виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради   

 

В И Р І Ш И В:  

1. Пропонувати сесії Руськополянської сільської ради затвердити 

програму розвитку надання соціальних послуг населенню Руськополянської 

СТГ на 2022-2023 роки згідно додатку 1. 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пашкевич Ю. А. 

 

 

Сільський голова                                                 Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                       Додаток 1 

                                                                                                        до рішення виконавчого комітету 

                                                                                            від 23.12.2022 року № 284 

 

ПРОГРАМА 

розвитку надання соціальних послуг  

населенню Руськополянської СТГ  

на 2022-2023 роки 

Загальні положення 

Програма підвищення якості надання соціальних послуг населенню 

Руськополянської СТГ (далі – Програма) розроблена для розв’язання проблеми 

щодо забезпечення надання комунальним закладом «Центр надання соціальних 

послуг (далі – Центр) на професійному рівні соціальних послуг, посилення 

соціального захисту малозабезпечених верств населення та створення 

сприятливих умов для швидкого і раціонального обслуговування громадян 

громади. 

Державна політика у сфері надання на належному, професійному рівні 

соціальних послуг, у тому числі конституційних прав і свобод людини, є 

пріоритетним напрямком діяльності Центру,  яка здійснюється в інтересах 

жителів громади. На сьогодні Центр є практично єдиним постачальником 

соціальних послуг в громаді для певних категорій громадян, які потребують 

сторонньої допомоги – людей літнього віку та осіб з інвалідністю. Тому одним 

із важливих завдань є розвиток надання послуг цим центром. 

Так, саме Центром буде здійснюватися надання на належному, 

професійному рівні якісних соціальних послуг жителям Руськополянської СТГ, 

в т. ч. ветеранам війни та праці, інвалідам різних категорій, дітям-сиротам, 

дітям-інвалідам, сім’ям, які опинилися в складних життєвих умовах та окремим 

малозабезпеченим категоріям громадян. 

Мета Програми 

Головною метою Програми є реалізація додаткових напрямків 

вдосконалення системи соціальних послуг, посилення соціального захисту 

малозабезпечених верств населення та створення сприятливих умов для 

швидкого і раціонального обслуговування жителів Руськополянської СТГ.   

Шляхи та способи розв’язання проблеми 

Програма щодо розвитку  надання соціальних послуг населенню 

Руськополянської СТГ дасть можливість: 

підвищити координацію та ефективність роботи Центру надання 

соціальних послуг; 



надати  Центру всебічну допомогу в матеріально-технічному та 

фінансовому забезпеченні заходів щодо виконання на належному професійному 

рівні соціальних послуг; 

посилити соціальний захист малозабезпечених верств населення; 

створити сприятливі умови для швидкого і раціонального обслуговування 

жителів Руськополянської СТГ. 

Завдання і заходи 

Основними завданнями Програми щодо розвитку надання соціальних 

послуг населенню Руськополянської СТГ: 

1. підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають 

у складних життєвих обставинах 

2. подовження роботи щодо удосконалення якості надання соціальних 

послуг та сприяння розвитку системи надання соціальних послуг; 

3. забезпечення надання Центром на професійному рівні соціальних послуг; 

4. створення сприятливих умов для швидкого і раціонального 

обслуговування жителів Руськополянської СТГ. 

5.  

Фінансове забезпечення, строки та етапи виконання Програми 

Джерелом фінансування Програми є місцевий бюджет. Фінансування 

Програми здійснюється за рахунок коштів, які передбачаються в місцевому 

бюджеті на соціальний захист та соціальне забезпечення, та інших видатків по 

соціальному захисту населення, а також інших джерел, не заборонених чиним 

законодавством, Строки виконання програми: 2022-2023 роки. 

Очікувані результати 

Реалізація Програми щодо розвитку надання соціальних послуг 

населенню Руськополянської СТГ дозволить:  

− забезпечити надання Центром на професійному рівні соціальних 

послуг; 

− підвищити якість та рівень задоволення потреб отримувача соціальних 

послуг; 

− збільшити кількість осіб, охоплених соціальними послугами; 

− розвиватися благодійництву у сфері надання різних видів допомоги та 

послуг соціально вразливим верствам населення; 

− поліпшити стан соціальної захищеності сімей з дітьми, інвалідів, 

учасників АТО, ветеранів війни, ветеранів праці та осіб похилого віку; 

− підвищити якість життя внутрішньо переміщеним особам. 

Секретар виконавчого комітету                                                Надія ШПАК 


