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проект 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

Від 2017 р. №  

Київ 

Про затвердження Положення 

про Агенцію моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг 

 

Відповідно до абзацу першого частини статті 18 Закону України “Про 

соціальні послуги” та абзаців 10 і 17 розділу «Мета та основні напрями 

реалізації Стратегії» розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 

2012 р. №556-р « Про схвалення Стратегії реформування системи надання 

соціальних послуг»  Кабінет Міністрів України постановляє: 

 

 Затвердити Положення про Агенцію моніторингу та оцінки якості надання 

соціальних послуг, що додається. 

Прем’єр-міністр України  
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проект 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО АГЕНЦІЮ МОНІТОРИНГУ ТА 

ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Положення про Агенцію моніторингу та оцінки якості надання 

соціальних послуг (далі - Положення) встановлює загальні засади роботи, 

структуру, завдання, функції, права та обов’язки, відповідальність 

співробітників Агенції моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг 

(далі – Агенція) й сприяння в організації надання соціальних послуг 

надавачами незалежно від форми власності відповідно до вимог державних 

стандартів соціальних послуг. 

2. Метою Агенції є гарантування підвищення якості надання соціальних 

послуг через здійснення моніторингу організації на місцях діяльності 

регіональних представництв Агенції, вивчення потреб суспільства в нових 

видах соціальних послуг відповідно до потреб осіб/ сімей у складних життєвих 

обставинах, що вони не в змозі подолати самостійно, змін попиту на окремі 

напрями та види соціальних послуг, створення умов для ефективної реалізації 

статті18. «Організація, координація роботи та контроль за наданням соціальних 

послуг» Закону України «Про соціальні послуги». 

3. Агенція узагальнює щорічний аналіз здійснення визначення потреб 

адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах, відповідно до 

вимог державних стандартів соціальних послуг, визначення рейтингових 

показників діяльності надавачів соціальних послуг незалежно від форми 

власності та здійснює підготовку щорічної державної доповіді «Про стан 

забезпечення соціальними послугами в Україні» для Національної Ради з 

питань реформування системи надання соціальних послуг (далі – Рада) та 

затвердження відповідного рішення колегією Міністерства соціальної політики 

України (далі по тексту - МСП України). 

3.Агенція у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 

а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, Концепцією «Створення Національної системи моніторингу 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%25D0%25BA/96-%25D0%25B2%25D1%2580
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та оцінки якості надання соціальних послуг в Україні» іншими нормативно-

правовими актами та даним положенням про Агенцію. 

4. Діяльність Агенції базується на принципах науковості, наступності та 

безперервності, інформаційної доступності, поваги, співробітництва, 

колегіальності, демократизму, системного підходу до розробки й упровадження 

в процес організації надання соціальних послуг сучасних світових досягнень з 

проблем моніторингу якості надання соціальних послуг. 

5. Загальнодержавну систему моніторингу та оцінки якості надання 

соціальних послуг складають: 

1) Міністерство соціальної політики України; 

2) Національна Рада з питань реформування системи надання соціальних 

послуг в Україні; 

3) Національна агенція моніторингу та оцінки якості надання соціальних 

послуг. 

4) місцеві органи моніторингу та оцінки якості соціальних послуг;  

 6. Агенція є неприбутковою установою, що утворюється з метою 

ефективної реалізації державної соціальної політики в частині організації 

надання соціальних послуг. 

7. З метою ефективної реалізації державної соціальної політики в частині 

організації надання соціальних послуг та моніторингу якості їх надання, 

утворюються регіональні представництва Агенції ; 

8. Агенція є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні 

рахунки в установах банків, печатку та бланк із своїм найменуванням. 

9.Агенція є бюджетною установою. 

10. Агенція несе фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність та 

не несе відповідальності за зобов’язаннями засновників і співзасновників, а 

засновники і співзасновники не несуть відповідальності за зобов’язаннями 

агенції. 

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1.Основні принципи організації діяльності Агенції базуються на: 

1) орієнтованості на задоволення потреб отримувачів соціальних послуг; 
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2) адресності їх надання; 

3) залучення отримувача соціальних послуг до самостійного розв’язання 

власних проблем; 

4) створенні для суб’єктів, що надають соціальні послуги, рівних умов на 

ринку таких послуг; 

5) якості та ефективності надання соціальних послуг; 

6) відповідності вимогам державних стандартів соціальних послуг; 

7) прозорості надання соціальних послуг. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ АГЕНЦІЇ 

 3.1.Основними напрямами діяльності Агенції та завданнями для їх 

реалізації є: 

1) запровадження механізму запобігання виникненню складних життєвих 

обставин та удосконалення системи управління, координації і взаємодії 

суб’єктів, що надають соціальні послуги; 

2) удосконалення системи проведення моніторингу та оцінки якості 

соціальних послуг шляхом застосування методики оцінювання 

результативності таких послуг, ефективності діяльності суб’єктів, що їх 

надають; 

3) запровадження громадського моніторингу якості соціальних послуг; 

4) ініціювання громадського контролю оптимізації використання коштів 

державного, місцевого бюджетів та інших джерел для фінансування соціальних 

послуг, що дасть змогу вплинути на ефективність їх надання; 

5) сприяння впровадженню нового механізму фінансування надання 

соціальних послуг за принципом «гроші ходять за клієнтом»; 

6) участь у підвищенні статусу соціальних працівників, інших фахівців, 

що надають соціальні послуги, шляхом удосконалення системи підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації таких працівників та фахівців; 

7) здійснення методичної, методологічної та інформаційної допомоги з 

організації надання соціальних послуг відповідно до вимог законодавства; 
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 8) методичний супровід розбудови інформаційної системи надання 

соціальних послуг, призначеної забезпечити моніторинг, аналіз та контроль 

соціальних послуг на місцевому, регіональному та центральному рівнях; 

 9) внесення відомостей до, та обробка даних з централізованої WEB-

орієнтованої системи, з метою забезпечення моніторингу, аналізу та 

прогнозування даних щодо процесів реєстрації та забезпечення громадян 

соціальними послугами;  

 10) проведення експертизи заявок на включення до Єдиного державного 

реєстру надавачів соціальних послуг щодо відповідності критеріям діяльності 

суб’єктів, що надають соціальні послуги, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України; 

 11) включення суб’єктів, що надають соціальні послуги до Єдиного 

державного реєстру надавачів соціальних послуг. 

 12) визнання недійсним відповідності державним критеріям діяльності 

суб’єктів, що надають соціальні послуги; 

 13) формування прозорої дворівневої структури Національної системи 

моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг на центральному та 

регіональному рівнях;  

 14) контроль створення та організація діяльності на регіональному рівні 

органів моніторингу та оцінки якості соціальних послуг; 

 15) методичний супровід та контроль діяльності органів моніторингу та 

оцінки якості надання соціальних послуг при місцевих органах виконавчої 

влади; 

 16) удосконалення механізму координації співпраці міністерств, інших 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування із суб’єктами, що надають соціальні послуги; забезпечити 

міжвідомчу співпрацю фахівців, діяльність яких пов’язана з подоланням 

складних життєвих обставин осіб, з метою підвищення ефективності 

соціальних послуг. 

 17) інформування громадськості про діяльність Агенції, зокрема шляхом 

розміщення на своєму офіційному веб-сайті відповідної інформації та в інший 

прийнятний спосіб. 
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4. ФУНКЦІЇ АГЕНЦІЇ 

4.1. Агенція функціонує на засадах самоврядності та відповідно до своїх 

завдань:  

1) здійснює консолідований моніторинг та оцінку якості наданих 

соціальних послуг надавачами всіх форм власності в межах держави та на 

підставі відомостей поданих до реєстру надавачів соціальних послуг формує 

поточний та щорічних рейтинги надавачів соціальних послуг всіх форм 

власності;  

2) аналізує відомості реєстру надавачів соціальних послуг та на підставі 

отриманих даних подає МСП України висновки щодо стану та динаміки зміни 

якості надання соціальних послуг за звітний період в цілому по Україні;  

3) розглядає скарги надавачів соціальних послуг всіх форм власності та 

отримувачів соціальних послуг на рішення та висновки місцевих органів 

моніторингу та оцінки якості соціальних послуг щодо якості фактично наданих 

соціальних послуг;  

4) за результатами аналізу відомостей поданих до реєстрів надавачів та 

отримувачів соціальних послуг формує з та подає МСП України обов'язкові для 

розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів 

з питань формування та реалізації державної політики у сфері його компетенції, 

удосконалення роботи МСП України тощо;  

5) з врахуванням практики регіональних органів моніторингу та оцінки 

якості соціальних послуг щодо оцінки надавачів соціальних послуг на предмет 

відповідності вимогам законодавства про соціальні послуги, подає пропозиції 

МСП України щодо внесення змін та доповнення до діючого законодавства про 

надання соціальних послуг з метою дерегуляції спрощення процедур та 

оптимізації витрат;  

6) за результатами моніторингу та оцінки якості наданих соціальних 

послуг з числа мінімальних гарантованих державою, надає МСП України 

висновки про необхідність внесення змін до розрахунку вартості соціальних 

послуг;  

7) бере участь у формуванні та здійсненні державної регуляторної 

політики в системі соціального захисту;  
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8) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, 

прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті МСП України та 

в інший прийнятний спосіб;  

9) збирає, узагальнює та подає до МСП України інформацію 

про пропозиції учасників ринку соціальних послуг щодо вирішення питань, які 

мають важливе суспільне значення;  

10) ініціює розгляд питань з удосконалення організації системи 

соціального захисту, поліпшення надання соціальних послуг, оптимізації 

структури та функцій МСП України та закладів, що надають соціальні послуги;  

11) забезпечує громадський контроль за дотриманням принципів 

законності, прав отримувачів соціальних послуг і працівників зайнятих у сфері 

надання соціальних послуг, етичних норм у діяльності організацій –надавачів 

соціальних послуг всіх форм власності;  

12) сприяє формуванню свідомого ставлення населення, громадянського 

суспільства та держави до питань поліпшення надання соціальних послуг, 

профілактики складних життєвих обставин;  

14) підтримує розвиток та організацію обміну міжнародним досвідом 

з питань соціального захисту, діяльності надавачів соціальних послуг приватної 

форми власності та їх взаємодії з органами влади;  

15) розробляє та подає пропозиції щодо адаптації законодавства України 

з питань регламентації діяльності і регулювання відносин у сфері надання 

соціальних послуг до законодавства Європейського Союзу та світових 

стандартів;  

16) здійснює методичне керівництво та надання консультативної 

допомоги органам моніторингу та оцінки якості соціальних послуг на рівні 

територіальних громад;  

17) вносить відомості про оцінку якості надання соціальних послуг до 

реєстрів надавачів та отримувачів соціальних послуг; 

18) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.  

4.2. Агенція вчиняє інші дії та проводить заходи, що не заборонені 

законом і не суперечать суспільній моралі, задля досягнення мети Агенції та 

виконання взятих на себе завдань.  
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5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АГЕНЦІЇ ТА  

ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ 

5.1. Органами управління Агенції є: 

1) Рада Агенції; 

2) Голова Ради Агенції та заступники голови Ради Агенції; 

3) Секретаріат та комітети Ради Агенції;  

4) Правління Ради Агенції;  

5.2. Рада Агенції  є вищим органом управління Агенції, що в межах 

повноважень, визначених положенням про Агенцію та законодавством, 

контролює діяльність Агенції. 

5.3. До складу Ради Агенції можуть бути обрані представники юридичних 

осіб-надавачів соціальних послуг всіх форм власності, представники 

клієнтських організацій отримувачів соціальних послуг, які зареєстровані 

в установленому порядку і провадять діяльність на території України, 

представники органів місцевого самоврядування.  

До складу Ради Агенції можуть бути обрані представники організацій, які 

провадять свою діяльність у сфері, що пов'язана наданням соціальних послуг та 

з діяльністю Агенції, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і 

завдання діяльності.  

5.4. Склад Ради Агенції формується на установчих зборах шляхом 

рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах 

та кандидатури яких внесені на розгляд установчих зборів з врахуванням пп 1.  

Кількісний склад Ради Агенції визначається установчими зборами та 

не може становити більше як 21 осіб та Голови Ради Агенції.  

5.5. Для формування складу Ради Агенції встановлюються квоти участі: 

25 % загального складу- представники організацій –надавачів соціальних 

послуг приватної форми власності, 25% - представники організацій –надавачів 

соціальних послуг державної  форми власності, 25 % представники клієнтських 

організацій отримувачів соціальних послуг 25% - науковці, експерти з питань 

якості надання соціальних послуг, представники органів виконавчої влади. В 
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межах кожної з квот може бути обрано не більше ніж по одному представнику 

від однієї юридичної особи.   

5.6. Членство в Раді Агенції є індивідуальним.  

5.7. Для формування складу Ради Агенції не пізніше ніж 

за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів 

утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю організацій, що мають 

право на членство в раді (далі — ініціативна група).  

Якщо повноваження утвореної Ради Агенції не були припинені 

достроково, то ініціативна група утворюється не пізніше ніж за 60 календарних 

днів до закінчення її повноважень.  

5.8. До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Ради 

Агенції (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники 

юридичних осіб, які не представлені у складі Ради Агенції, представники МСП.  

Персональний склад Ради Агенції МСП оприлюднює на своєму 

офіційному веб-сайті протягом п'яти робочих днів з дня її утворення.  

5.9. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих 

зборів МСП України в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму 

офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною 

групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок 

проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих 

зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну 

адресу та номер телефону відповідальної особи.  

5.10. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається 

заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу 

відповідної юридичної особи.  

До заяви додаються:  

– рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими 

документами юридичної особи, про делегування для участі в установчих зборах 

представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Ради Агенції;  

– біографічна довідка делегованого представника юридичної особи із 

зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади, 

контактної інформації;  
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– копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій та витяг із статуту (положення) юридичної особи щодо цілей і 

завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;  

– інформація про отримання юридичною особою як володільцем бази 

персональних даних його членів згоди делегованого ним представника 

на обробку його персональних даних;  

– інформація про результати діяльності юридичної особи (відомості 

про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані 

видання, подання обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування 

та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них 

громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли 

юридична особа працює менше року,  — за період діяльності);  

– відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти 

юридичної особи, номер контактного телефону.  

5.11. У разі виявлення невідповідності документів, поданих юридично 

особою, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше 

ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та 

в електронній формі інформує про це юридичну особу з пропозицією щодо їх 

усунення протягом семи календарних днів.  

5.11. За результатами перевірки документів, поданих юридичними 

особами, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна 

група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список 

кандидатів до складу Ради Агенції, які братимуть участь в установчих зборах, 

та список представників юридичних осіб – учасників, яким відмовлено в участі 

в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.  

5.12. Підставами для відмови представнику юридичної особи в участі 

в установчих зборах є:  

– невідповідність поданих документів вимогам цього Положення;  

– не усунення невідповідності поданих документів вимогам, 

встановленим цим Положенням, у строк, визначений п. 5.10.  цього Розділу;  

– невідповідність юридичної особи або делегованого ним представника 

вимогам, встановленим пунктом 1 цього Розділу;  

– недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для 

участі в установчих зборах;  
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– відмова юридичній особі від участі в установчих зборах шляхом 

надсилання ініціативній групі офіційного листа;  

– перебування юридичної особи, яка делегувала свого представника для 

участі в установчих зборах, у процесі припинення.  

5.13. Список кандидатів до складу Ради Агенції, які братимуть участь 

в установчих зборах, та список представників юридичних осіб, яким 

відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, 

інформація про результати діяльності юридичних осіб за останній рік, 

біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена 

інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена 

з МСП України, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні 

до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті МСП України та 

в інший прийнятний спосіб.  

5.14. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений 

представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Ради 

Агенції обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується 

інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу 

Ради Агенції про її діяльність, а також обирається новий склад Ради Агенції.  

5.15. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який 

складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих 

зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається 

до МСП України.  

МСП України оприлюднює протокол установчих зборів на своєму 

офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих 

днів з моменту його надходження.  

5.16. МСП України на підставі протоколу установчих зборів затверджує 

склад Ради Агенції і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та 

в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту 

затвердження.  

5.17. Зміни у складі Ради Агенції затверджуються рішенням МСП 

України на підставі протоколу засідання Ради Агенції. МСП України 

оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та 

в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту 

затвердження.  
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5.18. Раду Агенції очолює Голова, який призначається МСП за поданням 

установчих зборів Ради Агенції. Головою призначається особа з числа 

кандидатів, що подали свої кандидатури на розгляд установчих зборів Ради 

Агенції, та яка набрала найвищий рейтинг за результатами рейтингового 

голосування.  

5.19. З Головою Ради Агенції укладається трудовий договір (контракт), за 

умовами якого йому виплачується заробітна плата. 

5.20. Голова Ради Агенції здійснює управління її поточною діяльністю, 

крім питань, що належать до виключної компетенції Ради Агенції. 

5.21. Голова Ради Агенції має заступників, які обираються з числа членів 

Ради Агенції шляхом рейтингового голосування.  

5.22. Строк повноважень Голови Ради Агенції та його заступників 

становить два роки.  

5.23. Повноваження Голови Ради Агенції припиняються за рішенням 

Ради Агенції у разі подання ним відповідної заяви, про припинення його 

членства у Раді Агенції, у разі висловлення йому недовіри Радою Агенції.  

5.24. У разі припинення повноважень Голови Ради Агенції до обрання 

нового Голови його обов'язки виконує визначений рішенням Ради Агенції 

заступник Голови Ради Агенції, якщо інше не передбачено її рішенням.  

5.25. У разі дострокового припинення повноважень Голови Ради Агенції 

наступний Голова Ради Агенції обирається на черговому засіданні Ради 

Агенції.  

5.26. Голова Ради Агенції:  

– організовує діяльність Ради Агенції;  

– скликає та організовує підготовку і проведення засідань Ради Агенції та 

її Правління;  

– головує на засіданнях Ради Агенції та її Правління;  

– підписує протоколи засідань Ради Агенції та її Правління;  

– вносить пропозиції щодо створення робочих органів Ради Агенції;  

– підписує документи від імені Ради Агенції;  
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– подає за своїм підписом до МСП України усі прийняті Радою Агенції 

рішення, в тому числі і матеріали для оприлюднення на офіційному веб-сайті 

МСП України;  

– представляє Раду Агенції  у відносинах з органами влади, Кабінетом 

Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, 

об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової 

інформації тощо;  

– бере участь у засіданнях Колегії МСП України;  

– доповідає про клопотання на прийомі у Міністра Соціальної політики 

України, інших посадових осіб МСП України;  

– відповідає за відкриття і закриття банківських рахунків Агенції; 

– управляє та розпоряджається коштами і майном Агенції в межах, 

визначених положенням про Агенцію; 

– діє без довіреності від її імені, в тому числі представляє інтереси 

Агенції, вчиняє правочини від її імені, видає накази; 

– вчиняє інші дії, необхідні для досягнення мети та виконання завдань 

Ради Агенції, які не заборонені законом і не суперечать суспільній моралі та 

етиці.  

5.27. У разі відсутності Голови Ради Агенції або неможливості 

виконувати ним свої обов'язки з поважних причин його повноваження 

за розпорядженням Голови Ради Агенції виконує один із його заступників.  

5.28. Заступник Голови Ради Агенції:  

– забезпечує та координує діяльність закріплених за ним напрямів роботи 

Ради Агенції;  

– контролює та координує роботу закріплених за ним комітетів (комісій, 

експертних, робочих груп тощо) Ради Агенції;  

– контролює виконання плану роботи Ради Агенції;  

– вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Ради Агенції;  

– організовує вивчення та дослідження громадської думки щодо 

відповідних напрямів роботи Ради Агенції;  



 

14 

– спільно з Головою та іншими відповідальними особами Ради Агенції 

готує в робочому порядку чергові питання до порядку денного;  

– вчиняє інші дії, узгоджені з Головою Ради Агенції, відповідно 

до завдань, що покладені на нього Радою Агенції;  

– за відсутності Голови, за його дорученням, організовує діяльність Ради 

Агенції.  

5.28. За рішенням Ради Агенції створюється постійно діючий робочий 

орган — Секретаріат, який забезпечує організаційні, інформаційні та 

матеріально-технічні функції діяльності Ради Агенції.  

5.29. Секретаріат Ради Агенції складається з Голови Секретаріату 

(відповідальний секретар) та 2 (двох) або більше членів Секретаріату.  

5.30. Секретаріат Ради Агенції, відповідно до покладених на нього 

завдань:  

– забезпечує поточну діяльність Ради Агенції;  

– забезпечує ведення протоколів засідань Ради Агенції та її Правління;  

– забезпечує здійснення діловодства в Раді Агенції;  

– здійснює підрахунок голосів на засіданнях;  

– організовує розгляд звернень громадян;  

– виконує інші функції, необхідні для ефективного забезпечення 

здійснення Радою Агенції своїх повноважень.  

5.31. Голова Секретаріату:  

– за дорученням Голови Ради Агенції забезпечує взаємодію 

з відповідними підрозділами МСП України щодо підготовки засідань та 

реалізації рішень Ради Агенції;  

– організовує роботу Секретаріату з планування, своєчасної та якісної 

підготовки матеріалів до засідань Ради Агенції та її Правління;  

– веде та підписує протоколи засідань Ради Агенції та її Правління;  

– виконує інші функції відповідно до покладених на Секретаріат завдань.  

5.32. Строк повноважень Секретаріату Ради Агенції становить два роки.  
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5.33. З метою налагодження ефективної роботи Ради Агенції та 

відпрацювання питань відповідно до покладених на неї завдань, 

за відповідними напрямами діяльності рішенням Ради Агенції утворюються 

робочі органи Ради Агенції — комітети з числа членів Ради Агенції. Кількість 

комітетів та їх назву визначає Рада Агенції шляхом голосування.  

5.34. Кількісний склад комітету не може бути меншим ніж 5 (п'ять) членів 

зі складу Ради Агенції.  

5.35. Персональний склад кожного комітету визначається самими 

членами Ради Агенції з урахуванням побажання кожного члена Ради Агенції та 

оприлюднюється на її засіданні. Кожен член Ради Агенції може бути постійним 

членом не більше ніж одного комітету. Засідання комітетів проводяться 

відповідно до затвердженого плану роботи Ради Агенції, плану роботи 

відповідного комітету та по мірі необхідності, але не рідше двох разів 

на квартал. Залучені до складу комітетів інші члени Ради Агенції та особи, які 

не є членами Ради Агенції, користуються на засіданнях комітетів правом 

дорадчого голосу. Обмежень щодо участі члена Ради Агенції в діяльності 

декількох постійних чи тимчасових робочих органів немає.  

5.36. У разі якщо існування комітету виявиться недоцільним, такий 

комітет може бути ліквідований рішенням Ради Агенції із дотриманням 

процедури, передбаченої цим Положенням та законодавством України.  

5.37. Комітет очолює голова, який обирається на першому засіданні 

відповідного комітету з числа членів комітету.  

5.38. Голова комітету:  

– здійснює організацію і планування діяльності комітету;  

– здійснює організацію документообігу в комітеті та протокольне 

оформлення його рішень;  

– може ініціювати утворення спільної робочої групи за участю 

представників інших комітетів для розгляду, вивчення та вирішення певних 

питань і завдань;  

– виконує інші функції, необхідні для забезпечення виконання 

покладених на комітет завдань.  

5.39. Строк повноважень комітету та її голови відповідає строку 

повноважень керівних та робочих органів Ради Агенції.  
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5.40. У період між засіданнями Ради Агенції колегіальним керівним 

органом Ради Агенції є Правління Ради Агенції (надалі — Правління). 

Правління утворюється для вирішення поточних та невідкладних питань 

організації та координації роботи Ради Агенції.  

5.41. До складу Правління за посадами входять Голова та заступники 

Голови Ради Агенції, Голова Секретаріату, голови комітетів. Інші особи 

можуть входити до складу Правління лише за рішенням Ради Агенції.  

5.42. Правління, відповідно до покладених на нього завдань:  

– вирішує всі поточні питання Ради Агенції, що не належать до її 

виключної компетенції;  

– забезпечує виконання рішень та плану роботи Ради Агенції;  

– розглядає висновки, звіти та звернення голів постійних комісій та 

тимчасових органів Ради Агенції;  

– визначає та делегує осіб, які можуть представляти Агенцію 

у відносинах з державними органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, організаціями тощо при розгляді та 

вирішенні конкретних питань;  

– виконує інші функції, необхідні для забезпечення покладених 

на Правління завдань.  

5.43. Засідання Правління скликаються Головою Ради Агенції 

за необхідності або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Правління, про що 

Секретаріатом оголошується не пізніше ніж за дві доби, а за згодою членів 

Правління — раніше вказаного терміну.  

6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНЦІЇ 

6.1. Рада Агенції та комітети Ради Агенції провадять свою діяльність 

відповідно до затверджених ними планів і напрямів роботи.  

6.2. Основною формою роботи всієї Ради Агенції є засідання, що 

проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові 

засідання Ради Агенції можуть скликатися Головою Ради Агенції, Міністром 

соціальної політики України або за ініціативою однієї третини загального 

складу її членів.  

6.3. Повідомлення про скликання засідань Ради Агенції, у тому числі 

позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих 
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днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті МСП 

України.  

6.4. Засідання Ради Агенції є правомочним, якщо на ньому присутні 

не менш як половина її членів від загального складу.  

6.5. Засідання Ради Агенції проводяться відкрито.  

6.6. У засіданнях Ради Агенції може брати участь з правом дорадчого 

голосу Міністр соціальної політики України, його заступник або інший 

уповноважений представник МСП України.  

6.7. На запрошення Голови Ради Агенції у її засіданнях можуть брати 

участь інші особи з правом дорадчого голосу.  

6.8. У разі неможливості члена Ради Агенції бути присутнім на її 

засіданні з поважних причин, на засіданні може бути присутній його 

уповноважений представник з належним чином оформленим дорученням, 

посвідченим печаткою юридичної особи, яку представляє відсутній член Ради 

Агенції (у разі наявності).  

6.9. Засідання Ради Агенції проводяться відкрито та шляхом письмового 

провадження.  

6.10. Рішення Ради Агенції, Правління, постійних і тимчасових робочих 

органів приймається відкритим голосуванням більшістю у 2/3 голосів її членів, 

присутніх на засіданні.  

6.11. На засіданні Ради Агенції, яке проводиться за участю представників 

МСП України в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання 

плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план 

на поточний рік.  

6.12. У разі, якщо склад Ради Агенції сформований пізніше ніж в I 

кварталі, Рада Агенції якнайшвидше готує план роботи на поточний рік та 

схвалює його на найближчому засіданні Ради Агенції.  

6.13. Рішення Ради Агенції оформляється протоколом.  

6.14. Рішення Ради Агенції мають обов’язковий характер і є 

обов'язковими для розгляду МСП України.  

6.15. Рішення МСП України, прийняте за результатами розгляду звітів, 

пропозицій Ради Агенції, не пізніше ніж у десятиденний строк після його 

прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Ради Агенції, 
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громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті МСП 

України та в інший прийнятний спосіб.  

6.16. Інформація про прийняте МСП України рішення має містити 

відомості про врахування пропозицій Ради Агенції або причини їх відхилення.  

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АГЕНЦІЇ 

7.1. Агенція має право:  

– утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, 

секретаріат, комітети, комісії, експертні групи, робочі групи тощо);  

– залучати до роботи Громадські ради працівників органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та 

міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових 

організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), 

а також окремих фахівців (за згодою);  

– організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, круглі 

столи, слухання, тренінги та інші заходи;  

– отримувати в установленому порядку від МСП України, інших органів 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності;  

– взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, інститутами громадянського суспільства, надавачами та 

отримувачами соціальних послуг, органами моніторингу та оцінки утворених 

органами місцевого самоврядування;  

– розглядати пропозиції, зауваження, висновки, скарги та звернення 

отримувачів та надавачів соціальних послуг всіх форм власності, з питань, що 

належать до компетенції Агенції, аналізувати та узагальнювати їх, давати 

на них усні та письмові відповіді;  

– отримувати від МСП України інформацію про заходи (наради, 

засідання колегій тощо), що проводяться МСП України та його структурними 

підрозділами; делегувати представників Агенції для участі у заходах (нарадах, 

засіданнях колегій тощо), що проводяться МСП України та його структурними 

підрозділами;  
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– брати участь у розробці цільових програм, проектів нормативно-

правових актів, що регулюють питання надання соціальних послуг та 

здійснення моніторингу та оцінки їх якості в Україні;  

– вносити відомості щодо якості наданих соціальних послуг та рейтингу 

надавачів соціальних послуг за результатами моніторингу та оцінки якості в 

реєстр надавачів соціальних послуг;  

– приймати рішення щодо припинення членства в Раді Агенції відповідно 

до Положення та Регламенту;  

– приймати рішення про виключення з реєстру надавачів соціальних 

послуг щодо надавачів соціальних послуг, які не дотримуються стандартів 

надання соціальних послуг; 

– розглядати інші питання, пов'язані з розвитком ринку надання 

соціальних послуг, забезпеченням прав на якісні послуги, соціальний захист та 

соціальне страхування, що мають важливе суспільне значення.  

– володіти, користуватися і розпоряджатися будь-якими коштами, 

рухомим і нерухомим майном, включаючи приміщення, транспортні засоби, 

міжнародну технічну і гуманітарну допомогу, відповідно до законодавства; 

– отримувати пасивні доходи відповідно до законодавства. 

 

7.2. Агенція зобов'язана:  

– вживати заходів для якнайкращого забезпечення моніторингу та оцінки 

якості надання соціальних послуг громадянам шляхом координації роботи 

місцевих органів моніторингу та оцінки якості соціальних послуг та контролю 

за надходженням даних щодо якості наданих соціальних послуг до реєстру 

надавачів соціальних послуг;  

– здійснювати свою діяльність та будувати співпрацю на засадах 

активності, ефективності, результативності, відкритості, прозорості та 

публічності;  

– при здійсненні своєї діяльності додержуватися чинного законодавства 

України, норм суспільної моралі та етики.  

 

8. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНЦІЇ  



 

20 

8.1. Дострокове припинення діяльності Агенції здійснюється у разі:  

– коли засідання Ради Агенції не проводилися протягом двох кварталів;  

– невиконання Радою Агенції без об'єктивних причин більшості заходів, 

передбачених річним планом її роботи;  

– прийняття відповідного рішення на її засіданні;  

– реорганізації або ліквідації МСП України.  

Рішення про припинення діяльності Агенції оформляється відповідним 

актом МСП України.  

8.2. У разі припинення діяльності Агенції з підстав, передбачених 

абзацами другим — четвертим цього пункту, МСП України утворює протягом 

15 календарних днів відповідно до вимог цього Положення ініціативну групу 

з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Агенції.  

9. ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНЦІЇ, 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГЕНЦІЇ 

9.1. Установчі документи, склад Ради Агенції, протоколи засідань, 

прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості 

про діяльність Агенції та органів її управління в обов'язковому порядку 

розміщуються на офіційному веб-сайті МСП України в рубриці "Агенція 

моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг".  

На офіційному веб-сайті МСП України та в інший прийнятний спосіб 

оприлюднюються річний план роботи Ради Агенції та звіт про його виконання.  

9.2. Забезпечення Секретаріату Ради Агенції приміщенням, засобами 

зв'язку, створення умов для роботи Ради Агенції та проведення її засідань 

здійснює МСП України.  

9.3. Агенція має бланк зі своїм найменуванням.  

9.4. Офіційні звернення, листи, повідомлення, інші документи Агенції 

оформлюються на бланку Агенції та підписуються Головою Ради Агенції, 

а за відсутності Голови Ради Агенції, за його дорученням,  — відповідним 

заступником Голови Ради Агенції.  

 

______________________________ 


