
ЗВІТ 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ «ДОГЛЯД ВДОМА» ЗА 2019 РІК 

 У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) 

СВЯТОШИНСЬКОГО  РАЙОНУ М. КИЄВА 

 

На виконання пункту 3.6 наказу Міністерства соціальної політики 

України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з 

проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», наказів 

Управління праці та соціального захисту населення Святошинської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 08.01.2020 № 2, від 13.01.2020  № 3, з 

метою моніторингу відповідності наданих соціальних послуг державним 

стандартам та потребам отримувачів, забезпечення надання населенню 

якісних соціальних послуг, оптимізації та удосконалення діяльності 

Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району 

міста Києва з організації та надання соціальних послуг, з 13 січня 2020 по 

21 лютого 2020 була проведена зовнішня оцінка якості надання соціальної 

послуги «догляд вдома» у Територіальному центрі соціального 

обслуговування Святошинського району міста Києва. 

Метою проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, зокрема 

соціальної послуги догляду вдома, що надаються Територіальним центром 

соціального обслуговування Святошинського  району міста Києва, був 

моніторинг відповідності наданих соціальних послуг державним стандартам 

та потребам отримувачів, забезпечення надання населенню якісних соціальних 

послуг, оптимізація та удосконалення діяльності Територіального центру 

соціального обслуговування Святошинського району міста Києва з організації 

та надання соціальних послуг. 

За підсумками проведеної зовнішньої оцінки якості соціальних послуг 

було з’ясовано, що: 

 на виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 

27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з 

проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» та у 

відповідності до наказу Міністерства соціальної політики України: від 

13.11.2013 № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду 

вдома» Територіальним центром соціального обслуговування 

Святошинського району міста Києва (далі–Територіальний центр) була 

проведена внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги «догляд 

вдома» за 2019 рік у відділеннях соціальної допомоги вдома № 1 та № 2. 

Під час проведення внутрішньої оцінки якості вивчалися питання 

дотримання положень, що встановлені нормативно – правовими актами й 

державними стандартами надання соціальних послуг, якість і результативність 

надання соціальних послуг отримувачам. Оцінка якості надання соціальних 



послуг ґрунтувалася на множинності, співставленні точок зору та 

мультидисциплінарності.  

У Територіальному центрі здійснені організаційні заходи, щодо 

виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 

№ 904, зокрема: створена Комісія з проведення моніторингу та оцінки якості 

соціальних послуг, до складу якої увійшли працівники Територіального 

центру, громадськості, отримувачі соціальних послуг (загалом – 7 осіб); 

затверджено Положення про комісію з проведення моніторингу та оцінки 

якості соціальних послуг (наказ Територіального центру соціального 

обслуговування від 30.12.2016 № 303), призначені відповідальні особи з 

організації і проведення оцінки якості соціальних послуг 

(Наказ Територіального центру соціального обслуговування 

від 01.02.2018 № 31). 

У 2019 році на обслуговуванні у відділеннях Територіального центру 

соціального обслуговування Святошинського району міста Києва перебувала–

991 особа. 

Під час проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляд 

вдома, пріоритетними завданнями Територіального центру були визначені: 

 дотримання вимог до соціальних послуг, встановлених Державними 

стандартами; 

 оптимізація роботи відділень, які надають послуги; 

 підвищення рівня професійної компетентності персоналу; 

 дотримання встановленого рівня якості соціальних послуг та його 

підвищення; 

 визначення результативності надання соціальних послуг; 

 виявлення випадків порушення чи недотримання законодавчих та 

нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних послуг, 

вжиття заходів щодо їх усунення та аналіз причин, внаслідок яких 

відбулися такі порушення; 

 виявлення позитивних і негативних тенденцій у процесі надання 

соціальних послуг, підготовка пропозицій щодо вдосконалення процесу 

надання соціальних послуг й поширення успішного досвіду. 

Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляд вдома 

проводилася у Територіальному центрі у період з 06.11.2019 по 29.11.2019 у 

спокійній, діловій обстановці. Комісія працювала без ускладнень, оперативно, 

злагоджено та ефективно. 

Під час проведення внутрішньої оцінки якості застосовувалися наступні 

методологічні заходи: вивчення та аналіз документації, у тому числі звернень 

отримувачів соціальних послуг; спостереження за процесом надання 

соціальних послуг; опитування/анкетування отримувачів соціальних послуг 

та/або їх законних представників; бесіда/співбесіда з персоналом відділень 

соціальної допомоги вдома № 1 та № 2. 

Задля отримання найбільш об’єктивної інформації щодо якості 

соціальних послуг, необхідної  для оцінки й поліпшення їх якості та вивчення 

реального стану надання соціальної послуги догляд вдома  і відповідності її 



вимогам Державного стандарту та індивідуальним потребам отримувачів, 

здійснювалося анкетування отримувачів соціальних послуг. Кількість осіб, 

охоплених анкетуванням, становило: 521 особа, яка отримувала соціальні 

послуги у відділеннях соціальної допомоги вдома, що склало 52,3 % 

від загальної кількості отримувачів послуги. 

За кожним показником якості, за відповідними критеріями оцінювання, з 

врахуванням результатів анкетування (в т.ч. телефонного), спостереження за 

процесом надання соціальної послуги, перевірки документації, на підставі  

співвідношення оцінки до загальної кількості залучених до перевірки 

отримувачів, виставлялася оцінка якості, виражена  відсотковим еквівалентом. 

Оцінка якості соціальної послуги догляд вдома визначалась із 

застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників надання 

соціальних послуг, а саме: 

 

Оцінка кількісних показників надання соціальних послуг 

 

 відсоткові еквіваленти статус 

1 від 80% до 100% "добре" 

2 від 51% до 79% "задовільно" 

3 від 0% до 50% "незадовільно" 

 

Оцінка кількісного показника "кількість скарг" 
 

 відсоткові еквіваленти статус 

1 від 0% до 20% "добре" 

2 від 21% до 50% "задовільно" 

3 від 51% до 100% "незадовільно" 

 

Оцінка показників забезпечення якості соціальних послуг 

 

 відсоткові еквіваленти статус 

1 від 80% до 100% "добре" 

2 від 51% до 79% "задовільно" 

3 від 0% до 50% "незадовільно" 

 

Оцінка проводилася за наступними показниками якості: 

 адресність та індивідуальний підхід; 

 результативність; 

 своєчасність; 

 доступність та відкритість; 

 зручність; 

 повага до гідності отримувача соціальної послуги; 

 професійність. 

 



Адресність та індивідуальний підхід – для кожного отримувача 

послуги (100%) визначені потреби. Складені відповідні індивідуальні плани 

(100%), відповідають потребам отримувача соціальної послуги. Перегляд 

планів здійснюється відповідно до вимог Державного стандарту.  

Оцінка  кількісних і якісних показників у відсотковому еквіваленті – 89,2 %. 

 

Результативність – згідно опитування, 80 % опитаних відзначали 

позитивні зміни психоемоційного стану в порівнянні з періодом, коли 

соціальна послуга не надавалася. Скарг зі сторони отримувачів соціальних 

послуг не було.  

Оцінка  кількісних і якісних показників у відсотковому еквіваленті – 76,8 %. 

 

Своєчасність – рішення про надання соціальної послуги чи відмову у її 

наданні, визначення потреб та складання індивідуального плану, укладання 

двостороннього  договору з кожним отримувачем, приймаються і укладаються 

вчасно з додержанням термінів, а строки та терміни надання соціальної 

послуги відповідають зазначеним у договорі.  

Оцінка  кількісних і якісних показників у відсотковому еквіваленті – 89,3 %. 

 

Доступність та відкритість – розташування відділень соціальної 

допомоги вдома  Територіального центру є зручним. Відділення знаходяться в 

місці зі зручним транспортним сполученням. Приміщення і кабінети 

розташовані на першому і другому поверсі двоповерхової будівлі, що є 

позитивним для відвідувачів. Разом з тим, вся зона надання соціальних послуг 

розташована у закритих, маленьких кабінетах, що не відповідає основним 

засадам зручності для відвідувачів та прозорості роботи Територіального 

центру. Мала площа кабінетів і відсутність їх у достатній кількості не дають 

можливість спеціалістам приймати підопічних індивідуально, у повному 

обсязі надавати їм якісні послуги. У кожному з приміщень розміщені 

інформаційні стенди з матеріалами відповідної тематичної спрямованості. 

Інформація про діяльність Територіального центру розміщена на WEB-

сторінці Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та на 

сторінці соціальної мережі Територіального центру у FACEBOOK. Для більш 

ефективної роботи Територіального центру необхідно розглянути питання 

розширення площі Територіального центру.  

Оцінка  кількісних і якісних показників у відсотковому еквіваленті – 72,8 %. 

 

Зручність – в процесі бесіди з отримувачами послуг з’ясовано, що 

відвідування соціальних робітників адаптовані до ритму життя отримувача 

соціальної послуги, заходи, що застосовуються під час надання послуги, 

відповідають вимогам підопічних.  

Оцінка кількісних і якісних показників у відсотковому еквіваленті – 78,3 %. 

 

Повага до гідності отримувача – за підсумками  проведеного 

внутрішнього моніторингу, анкетування, опитування в телефонному режимі, 



бесід з отримувачами послуг, було з’ясовано, що  більшість опитаних 

отримувачів соціальної послуги позитивно оцінили ставлення до них 

соціальних робітників. Негуманні та дискримінаційні дії щодо отримувачів 

соціальної послуги відсутні. Принцип конфіденційності на належному рівні –

не допускається розголошення інформації щодо підопічних стороннім особам. 

Для більшого висвітлення задоволеності отримувачів послуги організовано 

«Скриньку відгуків і побажань».  

Оцінка  кількісних і якісних показників у відсотковому еквіваленті – 83,6 %. 

 

Професійність – штатний розпис сформовано відповідно до чинного 

законодавства, в наявності посадові інструкції затверджені керівником 

Територіального центру, журнал виходу на роботу, журнал реєстрації 

інструктажів з питань охорони праці, кожний соціальний робітник вчасно 

проходить медичний огляд,  наради з питань надання соціальних послуг 

проводяться регулярно. Шляхом перевірки та аналізу особових справ, 

спостереженням за роботою надання соціальних послуг, опитуванням 

керівників, колег, одиноких громадян перевірялися морально – етичні якості 

працівників, вміння підтримувати робочі стосунки з отримувачами соціальних 

послуг. З метою підвищення рівня знань, умінь і навичок з питань надання 

соціальної послуги догляд вдома, у жовтні 2019 року, для соціальних 

робітників були організовані і проведені інформаційно – просвітницькі, 

навчальні семінари.   

З 2018 року наказом директора Територіального центру 

від 19.09.2018 № 291/1 «Про визначення відповідальних осіб за проведення 

перевірок дільниць соціальних робітників» у Територіальному центрі з метою 

поліпшення надання соціальних послуг, щоквартально, відповідно до 

затверджених графіків перевірок, здійснюються перевірки дільниць 

соціальних робітників. 

Станом на кінець листопада 2019 року на всіх отримувачів соціальних 

послуг Територіального центру (100%) отримано витягів з єдиного 

державного реєстру про реєстрацію прав на нерухоме майно щодо наявності 

або відсутності укладеного договору довічного утримання (догляду). 

Працівниками відділення постійно ведеться робота по веденню бази 

даних одиноких громадян на паперових носіях та електронних картках базі 

даних АІС «Наша сім’я». Паперова база сформована на 100%, електронна 

на 98%. 

Для надання якісних соціальних послуг в Територіальному центрі 

впроваджена мультидисциплінарна команда, в яку входять: соціальний 

працівник, соціальний робітник, психолог, перукар, група гігієни та інші. 

Ведеться журнал обліку надання послуг перукаря та групи гігієни. 

Оцінка кількісних і якісних показників у відсотковому еквіваленті – 85,2 %. 

 

Всі результати проведеної роботи були опрацьовані та внесені в 

таблицю для здійснення оцінки кількісних та якісних показників надання 



соціальної послуги «догляд вдома» у Територіальному центрі соціального 

обслуговування Святошинського району міста Києва: 

 

Показники кількісні і 

якісні 

від 80% до 100% 

(добре) 

від 51% до 79% 

(задовільно) 

від 0% до 50% 

( незадовільно) 

Адресність та 

індивідуальний 

підхід 

89,2 %   

Результативність  76,8%  

Своєчасність 89,3%   

Доступність і 

відкритість 

 72,8 %  

Зручність  78,3 %  

Повага до гідності 

отримувачів 

83,6 %   

Професійність 85,2 %   

  

Згідно проведеної оцінки кількісних та якісних показників надання 

соціальної послуги «догляд вдома» у Територіальному центрі соціального 

обслуговування Святошинського району міста Києва, комісією визначено, що 

загальна оцінка зазначених показників становить 86,5 %. 

 

Таким чином, діяльність відділень соціальної допомоги вдома № 1 та 

№ 2 Територіального центру соціального обслуговування Святошинського 

району міста Києва, оцінена за статусом «добре». 

 

Слід зазначити, що більшість отримувачів соціальних послуг відзначили 

увагу та небайдужість співробітників Територіального центру до їх потреб, 

повагу до особистих переконань, безпеку під час отримання послуг,  

дотримання вимог щодо конфіденційності особистої інформації та висловили 

свою довіру як на сьогоднішній день, так і на майбутнє. Така оцінка є однією з 

найважливіших складових оцінки діяльності Територіального центру. 

 

У 2020 році в Територіальному центрі планується провести ряд заходів, 

спрямованих на удосконалення процесу обслуговування і підвищення якості 

надання соціальної послуги «догляд вдома», а саме: 

 активізувати роботу щодо інформування мешканців Святошинського 

району про надання соціальних послуг; 

 продовжити роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з 

інвалідністю з метою надання їм соціальної допомоги і підтримки; 

 продовжити оперативне реагування на звернення громадян щодо 

соціального обслуговування; 

 забезпечити й надалі неухильне дотримання вимог, показників 

забезпечення якості, строків, принципів, закріплених у Державному 

стандарті соціальної послуги «догляд вдома». 


