Заступник міського голови
____________Л.В.Шутова
17 серпня 2016 року
ТИЖНЕВИЙ ПЛАН РОБОТИ МЦСССДМ
з 22 серпня по 26 серпня 2016 року
Понеділок 22 серпня 2016 року

Час

Назва заходу

проведення

Місце

Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових актів на офіційних
сайтах Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради,
робочі
8:30-9:00 відповідних центральних органів державної влади, Житомирської
кабінети
обласної державної адміністрації та обласної ради і Новоград-Волинської
міської ради
Участь в щотижневій нараді у міського голови з начальниками та
Велика зала
9:15
міська рада
працівниками виконавчих органів міської ради
12:00Обідня перерва
13:00
Каб.4
13:00
Щотижнева нарада з працівниками МЦСССДМ
14:0015:00

15:0017:00

15:0017:00

Здійснення соціального супроводу сім’ї Лешенко Т.С.

Проведення соціальної роботи в закріплених мікрорайонах

Здійснення соціального супроводу сімей Мякоти О.В., Самонюк Л.Л.

15:0017:00

Здійснення оцінки потреб дітей та їх сімей, осіб, які опинились у
складних життєвих обставинах,надання їм соціальних послуг, згідно
відповідних наказів

16:45

Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

Відповідальні/

проведен учасники
ня

За місцем
проживання
Мікрорайон
«Смолка»
«міськрай
ТМО»,
«Сагайдачн
ий»
За місцем
проживання

Лапинська А.А.

Лапинська А.А.

Лаписька А.А.
Трояновська Н.В.

Літвинчук О. В.
Трояновська Н.В.
Трояновська Н.В
Літвинчук О. В

За місцем
проживання

Спеціалісти,
фахівці з соц.роботи

робочі
кабінети

Лапинська А.А.

Вівторок 23 серпня 2016 року

Протягом
дня

Здійснення оцінки потреб дітей та їх сімей, осіб, які опинились у
складних життєвих обставинах,надання їм соціальних послуг, згідно
відповідних наказів

За місцем
проживання

Спеціалісти,
фахівці з соц.роботи

Протягом
дня

Обстеження матеріально-побутових умов сімей,які отримали державну
соціальну допомогу, згідно листа УПСЗН

За місцем
проживання

Спеціалісти,
фахівці з соц.роботи

9:0010:00

Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових актів на офіційних
сайтах Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради,
Спеціалісти,
Робочі
фахівці з соц.роботи
відповідних центральних органів державної влади, Житомирської
кабінети
обласної державної адміністрації та обласної ради і Новоград-Волинської
міської ради
Апаратне навчання для спеціалістів та фахівців із соціальної роботи
МЦСССДМ
Харченко Л.С.
«Залучення волонтерів та їхня роль у діяльності МЦСССДМ»

10:00

Участь у вшануванні пам’яті загиблих учасників АТО

12:0013:00

Обідня перерва

14:0017:00

Здійснення оцінки потреб згідно отриманих повідомлень, відвідування
сімей. Здійснення соціального супроводу сім’ї Шмільових, Тесленко

8:30-9:00

На об’єкті

За місцем
проживання

Спеціалісти,
фахівці з соц.роботи

Харченко Л.С.

14:0016:00
16:45

Здійснення обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей,
оцінка потреб демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в
антитерористичній операції з числа інвалідів війни із заповненням
соціальних паспортів
Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

За місцем
проживання

Спеціалісти,
фахівці з соц.роботи

робочі
кабінети

Лапинська А.А.

Середа 24 серпня 2016 року
День Незалежності України
Протягом
дня

Участь у заходах, присвячених відзначенню 25-річчя Незалежності
України

на об’єкті

Лапинська А.А.

Четвер 25 серпня 2016 року

Протягом
дня

Здійснення соціального супроводу сім’ї Бузажи В.Є.

Здійснення обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей,
оцінка потреб демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в
антитерористичній операції з числа інвалідів війни із заповненням
соціальних паспортів, згідно листа УПСЗН.
Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових актів на офіційних
сайтах Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради,
8:30-9:00 відповідних центральних органів державної влади, Житомирської
обласної державної адміністрації та обласної ради і Новоград-Волинської
міської ради
12:0013:00
Обідня перерва
Протягом
дня

13:0014:00
14:0017:00
14:00
17:00
14:00
17:00
16:45

Здійснення соціального супроводу сім’ї Апанасенко О.С.

За місцем
прожи
вання

Трояновська Н.В.

За місцем
проживання

Спеціалісти,
фахівці з
соц..роботи

робочі
кабінети

Лапинська А.А.

За місцем
проживання

Літвинчук О.В.

Гаряча лінія на спеціалізованому формуванні «Телефон Довіри» з теми:
МЦСССДМ Харченко Л.С.
« З питань гендерної рівності »
Здійснення оцінки потреб дітей та їх сімей, осіб, які опинились у За місцем
прожискладних життєвих обставинах,надання їм соціальних послуг, згідно
Літвинчук О.В.
вання
відповідних наказів
Здійснення соціального супроводу осіби Кайдановича Ю.І.
Опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції та документації

За місцем
проживання

Трояновська Н.В.

МЦСССДМ

Лапинська А.А.

П‛ятниця 26 серпня 2016 року

Протягом
дня
Протягом
дня

Обстеження матеріально-побутових умов сімей,які отримали державну
соціальну допомогу, згідно листа УПСЗН.

За місцем
проживання

Підготовка інформаційних матеріалів для засобів масової інформації, на
сайт ЖЦСССДМ щодо діяльності МЦСССДМ.

МЦСССДМ

Моніторинг інформацій щодо нормативно-правових актів на офіційних
сайтах Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради,
8:30-9:00 відповідних центральних органів державної влади, Житомирської
обласної державної адміністрації та обласної ради і Новоград-Волинської
міської ради
10:0012:00
12:0013:00
13:0016:00

13:0016:00

Здійснення оцінки потреб згідно отриманих повідомлень, відвідування
сімей.

Спеціалісти,
фахівці з
соц.роботи
Лапинська А.А.

робочі
кабінети

Лапинська А.А.

За місцем
проживання

Спеціалісти,
фахівці з
соц.роботи

Обідня перерва
Консультативний пункт при пологовому відділенні міськрай ТМО

Проведення соціальної роботи в закріплених мікрорайонах

Пологове
відділення
Міськрай ТМО
Мікрорайон
«Смолка»
«міськрай
ТМО»,
«Сагайдач
ний

Харченко Л.С.
Літвинчук О. В.
Трояновська Н.В.

Трояновська Н.В.

13:00
16:00
13:00
16:00
14:0016:00
14:0016:00

Здійснення соціального супроводу сімей Павлової В.Р.,Максимішиної
П.А.
Здійснення соціального супроводу сім’ї Мельничук, Королюк(Рогальчук)
Здійснення соціального супроводу сім’ї Чорномор М.М.
Здійснення оцінки потреб дітей та їх сімей, осіб, які опинились у складних
життєвих обставинах,надання їм соціальних послуг, згідно відповідних
наказів

Начальник відділу соціальної роботи МЦСССДМ

За місцем
проживання
За місцем
проживання
За місцем
проживання
За місцем
проживання

Трояновська Н.В.
Трояновська
Н.В.

Літвинчук О.В.
Спеціалісти,
фахівці з
соц.роботи

О.М.Котова

