
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   
 

від ___26.02.2021___ №____88рг___ 
                                    м.Покровськ 

 
 

 

Про створення комісії з зовнішнього оцінювання якості соціальних послуг, наданих в місті 

Покровську та приєднаних територіях 

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 р.        

№ 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки 

якості соціальних послуг», доручення Міністерства соціальної політики України, лист 

Донецької обласної державної адміністрації від 05.02.2020 р. № 0.6/16-784/4-20 «Щодо 

проведення оцінки якості  соціальних послуг», з метою  проведення зовнішнього оцінювання 

якості наданих соціальних послуг в місті Покровську та приєднаних територіях, керуючись 

статтею 34, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування 

в Україні» (зі змінами):  

 

1. Створити комісію з зовнішнього оцінювання якості соціальних послуг, наданих в 

місті Покровську та приєднаних територіях (додається). 

2. Провести до 10.03.2021 року зовнішню оцінку якості соціальних послуг, наданих в 

місті Покровську та приєднаних територіях в 2020 році Територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Покровської міської ради Донецької області, 

Покровським міським центром соціальних служб для сімей, дітей та молоді Донецької 

області, Покровським центром комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Милосердя». 

3. Розпорядження міського голови від 02.03.2020  № 129рг «Про створення комісії з 

зовнішнього оцінювання якості соціальних послуг, наданих в місті Покровське, місті 

Родинське та селищі Шевченко» зняти з контролю, як виконане.   

 

 

 

Міський голова        Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження  

міського голови  

від_26.02.2021 №_88рг 

Склад 

комісії з зовнішнього оцінювання якості соціальних послуг, наданих  

в місті Покровську та приєднаних територіях 

 

Жук  

Алевтина В’ячеславівна  

- керуючий справами виконавчого комітету ради, 

голова комісії 
   

Бонзюх 

Ірина Павлівна  

- начальник управління соціального захисту 

населення міської ради, заступник голови комісії 
   

Таричева  

Олена Анатоліївна  

- головний спеціаліст сектору реалізації соціальних 

програм управління соціального захисту 

населення міської ради,   

   

Члени комісії: 

 

  

Бєлкіна  

Тетяна Григорівна 

- перший заступник начальника управління 

соціального захисту населення міської ради 

 

Голощапова 

Валентина Федосіївна  

- голова Покровської міської організації ветеранів 

(за згодою) 

 

Демян  

Ірина Миколаївна 

- начальник відділу у справах ветеранів, осіб з 

інвалідністю та забезпечення оздоровчими та 

санаторно-курортними  путівками управління 

соціального захисту населення міської ради 

   

Конопко  

Олена Вікторівна 

- головний спеціаліст відділу з питань 

інформаційної та внутрішньої політики  міської 

ради 

   

Маслова  

Алла Кузьмівна 

- начальник служби у справах дітей міської ради 

   

Мігуля  

Світлана Володимирівна 

- головний спеціаліст бюджетного відділу  

управління фінансово - економічної політики 

Департаменту фінансово-економічної політики та 

Управління активами Покровської міської ради 

Донецької області 

   

Четверик  

Тетяна Сергіївна  

- голова громадської організації  «Покровське 

міське товариство інвалідів» (за згодою) 

   

Штурхецька  

Яна Вікторівна 

- завідувач сектору  у справах сім’ї, молоді 

Управління сім»ї, молоді та спорту міської ради 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради        А. Жук 


