В рамках реалізації проєкту «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад
на сході України»
«26» січня 2022 року управлінням соціального захисту населення
Мелітопольської міської ради Запорізької області спільно з КУ «Агенція розвитку Мелітополя» і
КНП «Центр надання соціальних послуг та медичної реабілітації» проводяться консультації з
громадськістю щодо стану реалізації у 2021 році Стратегії удосконалення та розвитку системи
надання соціальних послуг Мелітопольської міської територіальної громади Запорізької області на
період до 2027 року та внесення змін і доповнень до неї.
Для ознайомлення запропоновано наступні цілі:

САМЕ ТУТ:
«Результативно для всіх»

САМЕ ТУТ:
«Можливо для кожного»

САМЕ ТУТ:
«Продуктивно для
громади»

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3.

ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОЇ ТА
ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ

ІНТЕГРАЦІЯ ТА РЕІНТЕГРАЦІЯ
ГРОМАДЯН У СУСПІЛЬНЕ
ЖИТТЯ ГРОМАДИ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ
СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
В СИСТЕМУ ОРГАНІЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Операційна ціль 1.1.
Підвищення якості надання
базових соціальних послуг
відповідно до Державних
стандартів

Операційна ціль 1.2.
Організація надання
інноваційних, інтегрованих
соціальних та реабілітаційних
послуг, орієнтованих на
індивідуальні особливості
отримувачів за ознакою статі
Операційна ціль 1.3.
Запровадження нових форм
надання соціальних послуг
шляхом впровадження онлайнсервісів та підвищення
мобільності

Операційна ціль 2.1.
Створення умов з
урахуванням гендерного
компоненту для самореалізації
осіб, які опинились в СЖО,
для відновлення їх ресурсного
потенціалу
Операційна ціль 2.2.
Впровадження
трьохступеневої моделі
ресоціалізації та соціальної
адаптації бездомних та/або
звільнених з місць
позбавлення волі осіб
Операційна ціль 2.3.
Сприяння продуктивній
зайнятості вразливих
категорій населення

Операційна ціль 3.1.
Розширення комунікаційних
зв’язків та фінансових
можливостей для надання
послуг

Операційна ціль 3.2.
Формування позитивного
іміджу надавачів соціальних
послуг

Операційна ціль 3.3.
Залучення громадськості до
управлінських процесів в
організації соціальних послуг

З повною версією Стратегії можливо ознайомитися на вебсайті управління соціального захисту
населення Мелітопольської міської ради Запорізької області у вкладці: «Консультації з
громадськістю» за посиланням: https://www.uszn-mlt.com/
Публічні громадські обговорення (зустрічі) щодо стану реалізації у 2021 році
Стратегії
удосконалення та розвитку системи надання соціальних послуг Мелітопольської міської
територіальної громади Запорізької області на період до 2027 року та внесення змін і доповнень до
неї будуть проводитись:
«26» січня 2022 року о 14 год. 00 хв. за наступною адресою: м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 30
будівля КНП «Центр надання соціальних послуг та медичної реабілітації» ММРЗО.

У зв’язку з вимогами протиепідемічних заходів та розрахунком кількості осіб для масових зустрічей
взяти участь у громадських обговореннях можливо за попередньо усною заявкою за телефоном
067 142 83 20.
Письмова реєстрація учасників буде проводитися «26» січня 2022 року з 13 год. 45 хв.
Подання письмових пропозицій та зауважень за адресами:
Поштова адреса: 72300, м. Мелітополь, вул. Чернишевського, 26 приймальня УСЗН.
Електронна адреса: socuslugi.uszn@mlt.gov.ua
Відповідальна особа організатора консультацій з громадськістю Радалова Юлія Віталіївна.
Консультації з питань, що виносяться на публічні громадські обговорення проводяться за адресою:
м. Мелітополь, вул. Чернишевського, 26 або за телефоном 49 06 32.
Звіт про результати публічного громадського обговорення буде опубліковано на вебсайті
управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області,
офіційній сторінці КУ «Агенція розвитку Мелітополя», не пізніше ніж через 10 календарних днів
після прийняття рішення за результатами обговорення.

