
ЗВІТ 
 про проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг  

в Бориславському міському територіальному центрі соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 

 
      На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2013 
року № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу 
та оцінки якості соціальних послуг» за розпорядженням міського голови від 11 грудня 
2018 року № 346-р  «Про дозвіл  Бориславському міському територіальному центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» для  проведення 
зовнішньої оцінки якості соціальних  послуг відділеннями Бориславського міського 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з 
метою моніторингу відповідності наданих соціальних послуг державним стандартам 
та потребам отримувачів, забезпечення надання населенню якісних соціальних 
послуг, оптимізації та удосконалення діяльності Бориславського міського 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
організовано та  проведено зовнішню оцінку надання соціальних послуг особам, які 
перебувають на обслуговуванні у  Бориславському міському територіальному центрі 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  за період з 01 січня 2019 
року по 01 грудня 2020 року. 

Для проведення оцінки якості соціальних послуг застосовувалися такі 
показники якості соціальних послуг: адресність та індивідуальний підхід, 
результативність, своєчасність, доступність та відкритість, зручність, повага 
отримувачів соціальної послуги, професійність. 

Основним завданням територіального центру є постійна робота по виявленню 
громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період 
встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), громадян, які 
перебувають у складній  життєвій ситуації, які нездатні до самообслуговування і 
потребують постійної сторонньої допомоги та надання різних видів послуг. 

Метою проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, зокрема 
соціальної послуги догляду вдома, а також соціальна послуга натуральної допомоги, 
що надаються Бориславським міським територіальним центром соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг),  був моніторинг відповідності наданих 
соціальних послуг державним стандартам та потребам отримувачів, забезпечення 
надання населенню якісних соціальних послуг, оптимізація та удосконалення 
діяльності Бориславського міського територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) з організації та надання соціальних 
послуг.  

З  метою організації комплексного надання якісних соціальних послуг 
громадянам похилого віку та інвалідам, в Бориславському міському територіальному 
центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - терцентр) 
працює відділення соціальної допомоги вдома, відділення організації надання 
адресної натуральної та грошової допомоги, пункт прокату технічних та інших засобів 
реабілітації, «мобільний соціальний офіс». А також в територіальному центрі діє 
мультидисциплінарна команда. До її складу входять: завідувач, соціальний робітник, 
соціальний працівник, швачка, перукар,  сестра медична. 

За період  01 січня 2019 року по 01 грудня 2020 року чисельність виялених та 
обслужених осіб,  які потребують соціального обслуговування терцентром становить: 
2019 рік - 720 громадян і 2020 рік — 782 громадян, тобто фактично охоплено 
обслуговуванням 100% громадян, а саме: 

- у відділенні соціальної допомоги вдома виявлених та обслужених – 2019 рік -  
204 громадян та надано 57385 послуг, за 11 місяців 2020 року — 201 громадян, яким 
надано 45101 послугу;  



- у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 
виявлених та обслужених: 2019- 516 осіб та за 11 місяців 2020 року -581  громадянин 
;  

- у пункті прокату технічних та інших засобів реабілітації обслужених:  2019 рік 
— 16 осіб та за 11 місяців 2020 року - 9 громадян ; 

-мультидисциплінарна команда, яка надала безоплатно соціальних послуг  25 
особам  ; 

- «мобільним соціальним офісом» здійснено 19 виїздів у 2019 році та за 11 
місяців 2020 року було 7 виїздів до 18 осіб , які перебувають у складних життєвих 
обставинах;  

− у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру надано 
516 медичних послуг за 2019 рік та за 11 місяців 2020 рік - 1567 медичних послуги. 

Під час зовнішнього оцінювання було проведено опитування отримувачів 
соціальних послуг. В опитуванні взяли участь 379 отримувачів соціальних послуг, з 
них соціальної послуги  догляд  вдома - 198 осіб, послуг відділення організації 
надання адресної натуральної допомоги – 181 особа. Проводились бесіди/співбесіди 
з соціальними робітниками, перевірено журнал для реєстрації звернень та скарг. 
Згідно проведеного опитування, в т.ч. і телефонного, 84% опитаних підопічних 
задоволені  рівнем надання соціальних послуг, що відображається покращенням 
емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, 
позитивними змінами у стані отримувачів соціальних послуг у процесі надання 
порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавались. Скарг  стосовно 
надання соціальних послуг  від підопічних  не було. 

Відділення  організації  надання  адресної натуральної та грошової  допомоги  
Бориславського міського територіального  центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) обслуговує громадян,    які    відповідно    до    акту   
обстеження матеріально-побутових  умов  потребують  натуральної  чи  матеріальної 
допомоги. Відділення забезпечує громадян  одягом б/в, взуттям б/в, продовольчими 
та промисловими товарами, гарячими обідами та  іншими предметами першої 
потреби, а також у відділенні надаються перукарські та швацькі послуги.   

У  відділенні організації надання адресної  натуральної та грошової допомоги  
на обслуговуванні у 2019 році перебували 720 осіб, станом на 01.12.2020 року 
перебувають 782 особа, в числі яких одинокі, одиноко проживаючі малозабезпечені 
громадяни та багатодітні сім’ї. 

Надано безкоштовної матеріальної допомоги у 2019 році потребуючим, а саме: 
1.  60 продуктових наборів до різдвяних свят (ПП Голобутовський В.З.) ; 
2. 45 новорічних подарунків (ЛОФ БД “ХЕВРА”) ; 
3. 250 продуктових наборів до великодніх свят (ПП Голобутовський В. З,, невідома 
фізична особа, Брошнівська хлібопекарня); 
4.  60 шт. олії було надано спонсорської допомоги ФОП Кахнія Р. С. 
5. 230 шт. паски домашні з родзинками ФОП Хруник М. Я. 
      А також впродовж  2019 року передали гуманітарної допомоги: 
1.  МТ «Вістка миру» ЄХБ України : 
-        матрац б/в – 10 шт.;  
-  інвалідні візки б/в – 2 шт.; 
-        медичне туалетне крісло б/в - 2 шт.; 
-        ходунки б/в - 4 шт.; 
-        холодильник б/в – 1 шт.; 
-        посуд б/в – 5 шт.; 
-        одяг, взуття, постіль б/в – 520 кг; 
2.     ЛОФ БД «Хевра» :  
-  палиця-ціпок б/в – 2шт.; 
-         ходуни-рамка б/в - 1 шт.; 
-         милиці-підлокітники б/в – 3 пари; 



-         взуття б/в -70 шт.; 
-         ремені б/в – 55шт.;  
-         сумки з текстильного матеріалу б/в – 39 шт.; 
-          штани джинсові – 24 шт.; 
-          одяг, рушники, скатертини, ковдра, подушка, покривало б/в — 941кг. 

Станом на 01.12.2020 року у  відділенні організації надання адресної  
натуральної та грошової допомоги  на обслуговуванні перебувають 782 особа, в 
числі яких одинокі, одиноко проживаючі малозабезпечені громадяни та багатодітні 
сім’ї. 

 Надано за 11 місяців 2020 року матеріальної допомоги потребуючим,в т. ч. 
щодо запобігання розповсюдження COVID -19,  581 особам, а саме : 
1. Впродовж  карантину видано 565 продуктових наборів, з них: 

- 360 продуктових наборів надала Національна мережа магазинів  АТБ; 
- 150 продуктових наборів надали місцеві підприємці Голобутовський В.З. та Михаць 
І.Р.; 
- 5 продуктових наборів надала особа, яка побажала залишитися невідомою; 
-150 продуктових наборів надав пресвітер Церкви Християн Віри Євангелієвської м. 
Борислава Михайло Дрень. 
2. 63 особа звернулися за допомогою в територіальний центр, з них 15 гарячих ліній.  
3. Реабілітаційний центр учасників  АТО надавав  раз в тиждень багатодітним сім’ям 
молоко. 
4. ЛОФ БД «ХЕВРА» надав безкоштовно підгузники та пелюшки для 29 лежачо-
хворих підопічних Бориславського територіального центру. 
5. Бориславським міським Товариством Червоного Хреста було надано 65 гігієнічних 
наборів для одиноких пенсіонерів та багатодітних малозабезпечених сімей. 
6. Церквою  Християн Віри Євангельської надано безкоштовно 21 багатодітній 
малозабезпеченій сім’ї продукти харчування. 
7. На час карантину 59 одиноких пенсіонерів отримують гарячі обіди з доставкою на 
дім соціальними робітниками. 
        В ході перевірки роботи соціальних працівників, проведення зовнішнього 
моніторингу та оцінки якості соціальних послуг скарг зі сторони підопічних не 
надходило. 
      Здійснюється постійний контроль за діяльністю соціальних робітників згідно 
затвердженого графіку, результати перевірок постійно аналізуються на виробничих 
нарадах. За 2019 рік було проведено 32 перевірки роботу 20 соціальних робітників, а 
за 11 місяців 2020 року - 29 перевірок. Перевірки проводяться із залученням 
завідувача відділення, сестри медичної, фахівця із соцільної роботи. 
       Значна увага в територіальному центрі приділяється розвитку відділення 
соціальної допомоги вдома, основним завданням якого є обслуговування людей 
похилого віку в домашніх умовах.          

   Оцінка показників забезпечення якості соціальної послуги: 

1) адресність та індивідуальний підхід (100% - статус «добре») 

Критерії оцінювання: 

- наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг (100%) 
– індивідуальні потреби у соціальних послугах визначаються згідно звернень 
громадян. Всі особові справи отримувачів  соціальних послуг ведуться за 
необхідності, відповідно до законодавства, містять карти визначення (оцінювання) 
індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), 
визначення ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги у наданні 
соціальної послуги. Статус – «добре»; 



- наявність індивідуального плану надання соціальних послуг, що відповідає 
визначеним індивідуальним потребам отримувача (100%) – індивідуальні плани 
надання соціальних послуг, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб 
отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем 
соціальної послуги. Індивідуальний план складався за формою згідно з дод.3 
Державного стандарту у двох примірниках. 

 Складені індивідуальні плани, що підписуються отримувачем та територіальним 
центром  відповідають  визначеним індивідуальним потребам. Один примірник 
індивідуального плану знаходиться у отримувача соціальної послуги, другий – в 
особовій справі отримувача. Індивідуальний план переглядається відповідно до 
вимог Державного стандарту послуги догляду вдома, за потреби вносяться зміни у 
договори. Вчасно  забезпечуються наявність другого примірника договору в 
отримувачів послуг та контроль над їх виконанням соціальних робітників.  

- забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальних послуг (100%) – 
індивідуальні плани переглядалися та коригувалися за потребою отримувачів та 
згідно строків, які встановлені Державним стандартом. Статус – «добре». 

2) результативність (85% - статус «добре») 

Критерії оцінювання: 

- рівень задоволеності соціальними послугами (за оцінками отримувачів соціальної 
послуги) (85%) – більша частина отримувачів надає позитивні відгуки. Статус – 
«добре»; 

- покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальних 
послуг, позитивні зміни у стані отримувача у процесі їх надання порівняно з періодом, 
коли послуга не надавалась (85%).  Статус – «добре»; 

- проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальних 
послуг та/або їх законних представників та проведення роботи щодо надання 
роз’яснень отримувачам соціальних послуг та/або їх законним представникам (100%) 
– в ході опитування отримувачів соціальних послуг та проведених перевірок були 
отриманні позитивні відгуки щодо роботи фахівців відділення. Постійно проводиться 
інформаційно-роз’яснювальна робота серед підопічних щодо якості соціального 
обслуговування. Статус – «добре»; 

- розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, 
роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги (100%) – в 
територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних  послуг) 
розроблене положення про преміювання працівників. Статус – «добре»; 

- проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної 
послуги (100%) – регулярний збір інформації, систематичне спостереження за 
роботою відділення та миттєве реагування на недоліки в робочу процесі  підвищують 
рівень якості надання соціальних послуг.  Статус – «добре»; 

3) своєчасність (100% - статус «добре») 

Критерії оцінювання: 



- прийняття рішення щодо надання соціальної послуги, визначення індивідуальних 
потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання 
соціальної послуги у встановлений строк (100%) – всі звернення громадян були 
розглянуті з дотриманням термінів у прийнятті рішень. Статус -  «добре»; 

- підписаний у двосторонньому порядку договір на надання соціальної послуги 
(100%) – договір оформлюється у відповідності до вимог Державного стандарту. Всі 
примірники, які знаходяться в особових справах відділення мають позначку з 
підписом підопічного, що «другий примірник договору отримано». Статус – «добре»; 

- строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі 
(100%) – порушень строків та термінів надання соціальної послуги, зазначених у 
договорах, не виявлено. Статус – «добре». 

4) доступність та відкритість (98% - статус «добре») 

Критерії оцінювання: 

- наявність приміщення, що відповідає санітарним та протипожежним вимогам (70%) 
– приміщення і кабінети відділення терцентру знаходяться на першому поверсі 
одноповерхової будівлі. Розташування територіального центру є вдалим, він 
знаходиться у центрі міста зі зручним транспортним сполученням, де поруч 
розташована автобусна станція міського і приміського значення. Приміщення  
відремонтовано та облаштовано (за допомогою спонсорів), частково поремонтовано  
дах,  водопостачання та водовідведення, освітлення, опалення відповідає згідно з 
вимогами чинного законодавства. При вході до територіального центру міститься 
кнопка виклику, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями, 
на всіх дверях є таблички з написом назви відділень. Статус – «добре»; 

- наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги 
про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги (100%) – в приміщенні 
установи наявний оформлений стенд з інформацією про порядок надання, умови та 
зміст соціальних послуг. Статус – «добре»; 

- наявність буклетів та інших матеріалів, газетних статей щодо надання соціальних 
послуг (95%) – інформація про зміст, умови, порядок надання соціальних послуг 
відображаються в картці соціальної послуги, на стендах територіального центру, 
висвітлена в ЗМІ, у Фейсбуці.  Статус – «добре». 

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги (100% - статус «добре») 

Критерії оцінювання: 

- відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної 
послуги (100%) – в ході опитування не було виявлено негативних відгуків щодо 
некоректного, неввічливого ставлення зі сторони фахівців до підопічних. Статус – 
«добре»; 

- повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і 
дискримінаційних дій щодо них (100%) – під час опитування підопічних не було 
зафіксовано фактів негуманних чи дискримінаційних дій зі сторони фахівців. Статус – 
«добре»; 



- наявність оформлених стендів із зазначенням інформації про правозахисні 
організації (100%) – на інформаційних стендах розміщена інформація щодо 
правозахисних організацій, які надають безкоштовну правову допомогу. Статус – 
«добре»; 

- дотримання принципу конфіденційності при наданні соціальних послуг (100%) – у 
договорі про надання соціальних послуг передбачено пункт, згідно якого працівники 
територіального центру зобов’язуються бути ввічливими та коректними у спілкуванні 
з отримувачем при виконанні своїх посадових обов’язків, дотримуватися 
конфіденційності в роботі з інформацією, отриманою в процесі виконання службових 
обов’язків. Статус - «добре»; 

- дотримання принципу конфіденційності (100%) – працівниками відділення вжиті 
заходи щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про 
захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо отримувачів послуги. 
Отримувачі соціальної послуги в обов’язковому порядку ознайомлені із заходами 
щодо дотримання принципу конфіденційності. Фахівці інформують отримувачів 
соціальної послуги щодо нерозголошення отриманої конфіденційної інформації. 
Статус-«добре». 

6) професійність (100% - статус «добре») 

Критерії оцінювання: 

- штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням 
спеціалізації суб’єкта, що надає  соціальну послугу (100%) – штатний розпис 
сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації. Статус – 
«добре». 

- наявні затверджені посадові інструкції (100%) – посадові інструкції затверджено 
згідно чинного законодавства. Всі працівники та соціальні робітники відділення 
володіють необхідними  знаннями й навичками, які  відповідають кваліфікаційним 
вимогам, визначеними „Довідником кваліфікаційних характеристик професій 
працівників. Випуск 80. Соціальні послуги”, затвердженим наказом Міністерства праці 
та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324. Статус – «добре»; 

- наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає 
соціальну послугу (100%) – в особових справах працівників  територіального центру 
містяться документи про освіту (державного зразка). Соціальний працівник 
відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги отримав 
диплом про освіту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка та здобула професійну кваліфікацію соціальний педагог, соціально-правовий 
захист неповнолітніх.   Статус – «добре»; 

- наявність довідок про проходження обов’язкових медичних оглядів надавачами 
соціальної послуги (100%) – усі фахівці установи мають довідки про проходження 
обов’язкових медичних оглядів. Статус – «добре»; 

- наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері 
надання соціальних послуг (100%) – виробничі наради проводяться за потреби але 
не менше одного разу на тиждень для розгляду питань, які виникають. Статус – 
«добре»; 



- наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю (100%) – фахівці установи 
забезпечені комп’ютерами, принтером, папером, канцелярським приладдям, твердим 
та м’яким інвентарем тощо . Статус – «добре». 

 Зовнішня оцінка якості надання соціальних послуг визначалася із застосуванням 
шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг 
(узагальнювалися статуси, які переважали). 

 

Показники 
якісні 

Від 80% до 
100% 
(добре) 

Від 51% до 
79% 
(задовільно) 

Від 0% до 
50%(незад
о-вільно) 

Адресність та індивідуальний підхід «Добре» - - 

Результативність «Добре» - - 

Своєчасність «Добре» - - 

Доступність  та відкритість - «Задовільно» - 

Повага до гідності отримувача соціальної 
послуги 

«Добре»  - 

Професійність «Добре» - - 

 

 

 Показники кількісні 
Від 0 % до 
20 % 

Від 21 % до 
50% 

Від 51% до 
100% 

Кількість скарг та результат їх розгляду «Добре» - - 

Кількість задоволених звернень про 
отримання соціальної послуги 

- - «Добре» 

Кількість соціальних працівників, які 
пройшли атестацію 

- - «Добре» 

 

 Оцінка якості соціальних послуг в цілому: 

Узагальнений статус 
Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає 
соціальну послугу 

«добре» продовжувати роботу з суб’єктом 

«задовільно» - 

«незадовільно» - 

 
        Незважаючи на узагальнений статус показників «добре», треба вжити ряд 
заходів, спрямованих на удосконалення процесу обслуговування й 
підвищення контролю якості соціальних послуг: 

- згідно з Законом України «Про соціальні послуги» та прийняттям підзаконних актів 
до цього закону, привести у відповідність нормативні документи установи. 

- згідно з постановою КМУ від 01.06.2020 №449 «Про затвердження Порядку 
проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» забезпечити 



своєчасне проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг, в т.ч. 
соціальної послуги догляду вдома, у 2021 році. 

- посилити дотримання вимог чинного законодавства з питань надання соціальних 
послуг та забезпечити їх своєчасне та якісне надання, в т.ч. соціальної послуги 
догляду вдома. 

- у зв’язку з запровадженням обмежувальних карантинних заходів на території м. 
Борислава та смт. Східниці, спрямованих на запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, постійно проводити 
роз’яснювальну роботу з працівниками щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і 
правил запобігання зараженню інфекцією, вживати всі необхідні протиепідемічні 
заходи під час організації роботи щодо надання соціальних послуг, в т.ч. соціальної 
послуги догляду вдома. 

- у зв’язку із специфікою роботи із одинокими непрацездатними громадянами   
похилого віку, більше уваги приділяти психологічній підготовці працівників; 

- проводити роботу щодо підвищення рівня кваліфікації працівників структурних 
підрозділів територіального центру та розробляти заходи щодо популяризації роботи 
центру . 

- посилити роботу по виявленню одиноких громадян та осіб з обмеженими 
можливостями з метою надання їм соціальних послуг та підтримки;  

- у межах фінансових можливостей у приміщенні терцентру облаштувати санвузол 
для  осіб з обмеженими можливостями, а також ремонт даху і встановлення пандусу, 
що дасть змогу надавати якісні соціальні послуги у пристосованому приміщенні. 

 

 

 
 
 

Директор Бориславського міського 
територіального центру соціального  
обслуговування (надання соціальних 


