
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
09.03.2021              Мукачево                                              № 80 
 
Про утворення робочої групи з питань визначення потреб населення  
Мукачівської міської територіальної громади у соціальних послугах  
 З метою організації визначення потреб населення Мукачівської міської 
територіальної громади у соціальних послугах та планування їх надання, 
відповідно до ст.11 та ст. 25 Закону України «Про соціальні послуги»  
№ 2671-VIII від 17.01.2019 року, Методичних рекомендацій щодо організації 
та забезпечення діяльності територіальної громади у сферах соціального 
захисту населення та захисту прав дітей, затверджених наказом Міністерства 
соціальної політики України від 30.12.2020 року № 868 «Деякі питання 
адміністрування надання місцевими державними адміністраціями і 
територіальними громадами соціальної підтримки у сферах соціального 
захисту населення та захисту прав дітей», листа Закарпатської обласної 
державної адміністрації від 04.01.2021 року № 9525/06-11 про надані 
Міністерством соціальної політики України роз’яснення щодо розвитку та 
забезпечення надання соціальних послуг на рівні громади, керуючись ст. 34, 
ст. 40,  ч. 1  ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 
 1. Утворити робочу групу з питань визначення потреб населення 
Мукачівської міської територіальної громади у соціальних послугах. 
 2. Затвердити склад робочої групи з питань визначення потреб 
населення Мукачівської міської територіальної громади у соціальних 
послугах, згідно з додатком 1 до цього рішення. 
 3. Затвердити Положення про робочу групу з питань визначення потреб 
населення Мукачівської міської територіальної громади у соціальних 
послугах згідно з додатком 2 до цього рішення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської 
міської ради В.Іванчо.    
 
 
В.о.міського голови                                       Р.ФЕДІВ 
 



Додаток 1 до рішення 
                                                                                     виконавчого комітету 

                                                                                     Мукачівської міської ради 
                          09.03.2021 № 80 

                                                                                                                                                                                                                                                       
       

СКЛАД 
робочої групи з питань визначення потреб населення Мукачівської 

територіальної громади у соціальних послугах   
 

Голова робочої групи: 

Іванчо Вікторія 
Іванівна 

 - заступник міського голови з питань діяльності     
виконавчих органів Мукачівської міської ради. 

 
Заступники голови робочої групи: 

Зотова Наталія 
Василівна 

Бандурчак Людмила 
Михайлівна 

- начальник управління соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради; 

 
- заступник начальника управління соціального захисту 

населення Мукачівської міської ради. 

Секретар робочої групи: 

Гегедош Ольга 
Леонідівна 

- завідувач сектору соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді  управління соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради. 

 
 

Члени робочої групи: 

Бабинець Богдан 
Михайлович 

- начальник Мукачівського МРВ філії ДУ «Центр 
пробації» в Закарпатській області, підполковник 
внутрішньої служби; 

 
Бенца Тетяна 

Василівна 
- старший інспектор Мукачівського МРВ філії ДУ 

«Центр пробації» в Закарпатській області, капітан 
внутрішньої служби; 

 

 

Біров Людвик 
Бенямінович  

   

- староста Дерценського старостинського округу; 
 

Бортейчук Юрій 
Юрійович 

 

- начальник юридичного відділу Мукачівської міської 
ради; 

 

 

Боднар Адік 
Васильович 

- заступник начальника відділу економіки Мукачівської 
міської ради; 

Газдик Михайло - староста Доробратівського старостинського округу;  



Михайлович                        
Гасинець Вячеслав 
Омелянович 

- староста Лавківського старостинського округу; 
 
 

 

Горват Маріанна 
Євгенівна 

- заступник директор КНП «ЦПМСД Мукачівської 
міської ТГ»; 

 
Гузинець Олеся 
Володимирівна 

- психолог ММКУ «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників»; 

 

 

Дрогобецькі Ірина 
Василівна 

- заступник начальника відділу право просвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги 
Мукачівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги; 

 
Качур Євген 

Іванович 
- староста Новодавидківського старостинського округу; 
 

 

Кізман Вікторія 
Степанівна 

- староста Павшинського старостинського округу; 
 

Куцик Тетяна 
Михайлівна 

- головний спеціаліст відділу дошкільної та 
позашкільної освіти управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради; 

 

 

Круцан Володимир 
Володимирович 

- начальник сектору дільничих офіцерів поліції відділу 
превенції Мукачівського районного управління поліції 
ГУ НП в Закарпатській області; 

 
Мельничук Роман 
Васильович 

- директор Мукачівського міськрайонного центру 
зайнятості; 

 

 

Мешко Євген 
Васильович 

- директор КНП «Мукачівська ЦРЛ»; 
 

 

Паук Олег Іванович - староста Завидівського старостинського округу; 
 

 

 
Плеша Василь 

Васильович 

 
- староста Залужанського старостинського округу; 
 

Свирида  Василь 
Васильович 

- начальник відділу «Центр надання адміністративних 
послуг Мукачівської міської ради»; 

 
Сівачек Наталія 

Валеріївна 
- директор міської комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр»; 
 

 

Тіба Терезія 
Василівна 

- заступник начальника служби у справах дітей 
Мукачівської міської ради; 

 

 

Фехтел Аннамарія 
Вікентіївна 

- староста Ключарківського старостинського округу; 
 

 



Шпеник Олеся 
Іванівна 

- начальник відділу інформаційно-аналітичних 
комплексів Мукачівської міської ради. 

 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                       О.ЛЕНДЄЛ 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           
 Додаток 2 до рішення 

                                                                                     виконавчого комітету 
                                                                                     Мукачівської міської ради 

                          09.03.2021№ 80 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
Про робочу групу з питань визначення потреб населення   

Мукачівської міської територіальної громади у соціальних послугах 
 

1. Це Положення визначає порядок організації діяльності робочої 
групи з питань визначення потреб населення Мукачівської міської 
територіальної громади у соціальних послугах та планування їх надання (далі 
– робоча група). 

2. Робоча група є консультативно-дорадчим органом, яка утворюється 
з метою збору, узагальнення та аналізу інформації про наявність на території 
Мукачівської міської територіальної громади вразливих груп населення, осіб 
/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть 
самостійно їх подолати, про їхні потреби у соціальних послугах, на основі 
результатів яких приймаються управлінські рішення щодо організації 
надання таких послуг. 

3. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією України, 
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 
України, безпосередньо нормами наведеними в законах України ,,Про 
соціальні послуги”, ,,Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, 
,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про охорону дитинства”, ,,Про 
запобігання та протидію домашньому насильству”,  ,,Про протидію торгівлі 
людьми”, ,,Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули 
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, ,, 
Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”, „Про 
зайнятість населення”. 

4. Основними завданнями робочої групи є планування, узгодження та 
реалізація заходів, пов’язаних із визначенням потреб населення  
Мукачівської міської територіальної громади у соціальних послугах, 
зокрема: 

 - планування здійснення визначення потреб населення територіальної 
громади у соціальних послугах; 

- проведення збору даних для визначення потреб населення 
територіальної громади у соціальних послугах; 

- обробка, узагальнення та аналіз отриманих даних; 
- визначення соціально-демографічної ситуації в територіальній 

громаді та соціальних проблем її мешканців; 
- діагностика соціального стану територіальної громади, 

формулювання висновків і рекомендацій для подальшого планування 
організації надання соціальних послуг; 



- визначення пріоритетів у сфері надання соціальних послуг; 
- розроблення пропозицій до місцевих і регіональних програм в 

частині забезпечення потреб осіб / сімей у соціальних послугах. 
5. Визначення потреб населення  Мукачівської міської територіальної 

громади у соціальних послугах здійснюється щороку шляхом збирання, 
узагальнення та аналізу інформації, але не виключно, щодо: 

- соціально-демографічних даних про вразливі групи населення та 
осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі з 
урахуванням статі, віку, місця проживання відповідних категорій осіб / сімей; 

- фактичних і потенційних отримувачів соціальних послуг; 
- індивідуальних потреб осіб / сімей, які належать до вразливих груп 

населення та / або перебувають у складних життєвих обставинах, у 
соціальних послугах; 

- надавачів соціальних послуг та їхні можливості; 
- чинників, що можуть зумовити складні життєві обставини тощо. 
6. Робоча група має право одержувати в установленому 

законодавством порядку від структурних підрозділів місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських 
організацій (за згодою) необхідну інформацію з питань, що належать до її 
компетенції. 

7.  Очолює робочу групу заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради, відповідно  до 
розподілу обов'язків. 

8. До складу робочої групи можуть входити посадові особи 
виконавчих органів Мукачівської міської ради, уповноважених підрозділів 
органів Національної поліції, органів пробації, надавачів соціальних послуг, 
громадських об’єднань, депутати міської ради, старости, фахівці із соціальної 
роботи та інші експерти / фахівці соціальної сфери. 

9. Персональний склад робочої групи та положення про її діяльність 
затверджується рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради. 

10. Основною організаційною формою діяльності робочої групи є 
засідання, які проводяться за потребою. 

11.  На засідання робочої групи можуть запрошуватись  посадові та 
службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, інших організацій. 

12. Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому 
присутні не менше половини від загальної кількості її членів. 

13. Засідання робочої групи оформляється протоколом, який 
підписується головою (особою, яка головує на засіданнях) робочої групи та 
секретарем робочої групи.  

14. Члени робочої групи мають право: 
- ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд; 
- порушувати клопотання, висловлювати міркування з питань, що 

розглядаються; 
- визначати методи оцінювання потреб у соціальних послугах (збір 

кількісних даних, інтерв’ювання, анкетування, соціологічні дослідження, 



опитування (у тому числі онлайн), громадські обговорення, фокус-групи 
тощо); 

- визначати цільові групи для здійснення оцінювання (перелік 
органів,  установ і організацій для направлення запитів, вибір респондентів 
для проведення фокус-груп, інтерв’ю, опитувань, анкетувань тощо); 

- складати графік здійснення визначення потреб територіальної 
громади у соціальних послугах; 

- надсилати запити до органів статистики, РАЦС, установ житлово-
комунального сектору, надавачів соціальних, освітніх, медичних і 
реабілітаційних послуг, закладів культури, громадських, благодійних і 
релігійних організацій, структурних підрозділів з питань освіти і науки, 
охорони здоров’я, служби у справах дітей, органів пробації, уповноважених 
підрозділів органів Національної поліції про надання відповідних даних для 
визначення потреби населення територіальної громади у соціальних 
послугах;  

- отримувати інформацію щодо надавачів соціальних послуг та їх 
кадрового забезпечення, переліку соціальних послуг, що надаються 
мешканцям територіальної громади, чисельності фактичних отримувачів 
соціальних послуг;  

- визначати потребу населення територіальної громади у соціальних 
послугах; 

15. За результатами визначення потреб населення Мукачівської 
міської територіальної громади у соціальних послугах робочою групою 
розробляються пропозиції до місцевих і регіональних програм в частині 
забезпечення потреб осіб / сімей у соціальних послугах, а також заходи щодо 
організації надання соціальних послуг. 
З  метою  оптимального  задоволення  потреби  населення територіальної 
громади у соціальних послугах заходи щодо організації надання соціальних 
послуг передбачають перелік конкретних завдань щодо: 

- створення мережі надавачів соціальних послуг державного / 
комунального сектору та / або залучення надавачів соціальних послуг 
недержавного сектору; 

 - запровадження нових соціальних послуг, у тому числі шляхом 
соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу 
соціальних  проектів (програм) тощо; 

- впровадження соціальних послуг, спрямованих на запобігання 
виникненню складних життєвих обставин та / або потраплянню особи / сім’ї 
в такі обставини; 

- кадрового забезпечення надання соціальних послуг, зокрема, 
запровадження посад фахівця із соціальної роботи, соціального менеджера, 
соціального працівника; 

- забезпечення підвищення професійної компетентності / 
кваліфікації фахівців (працівників), що надають соціальні послуги. 

 Розроблені робочою групою заходи щодо організації надання 
соціальних послуг подаються на затвердження виконавчому комітету 
Мукачівської міської ради для врахування заходів плану при формуванні 



(затвердженні) міського бюджету та забезпечення їх фінансування, а також 
для врахування при розробці та затвердженні програми соціально-
економічного розвитку Мукачівської міської територіальної громади, інших 
прогнозних і програмних документів соціально-економічного розвитку 
територіальної громади.  

На основі проведеного робочою групою визначення потреб населення 
Мукачівської міської територіальної громади у соціальних послугах та 
визначених заходів приймаються управлінські рішення щодо організації 
надання соціальних послуг на території Мукачівської міської територіальної 
громади.   

Узагальнена за результатами визначення потреб у соціальних 
послугах інформація оприлюднюється на офіційних вебсайтах Мукачівської 
міської ради. 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                        О.ЛЕНДЄЛ 
 


