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РЕФЕРАТ

           У магістерській роботі з’ясовано мету реформи децентралізації та її

результати,проаналізовано нормативно-правові аспекти регулювання 

децентралізації, схарактеризовано структуру відділу соціального захисту

населення та захисту прав дітей виконавчого комітету Піщанської сільської

ради, його основні функції та досліджено документаційно-інформаційну

діяльність відділу. Запропоновано напрями підвищення ефективності

системи надання соціальних послуг, висвітлено зміст інформаційних 

ітехнологічних карток адміністративних послуг як засобів оптимізації

процесу надання субсидій і допомоги, схарактеризовано пілотний проєкт

«Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» та його функції.

           Ключові слова: адміністративно-фінансова децентралізація, сільська

рада, соціальна послуга, субсидія, інформаційно-комунікаційна діяльність,

адміністративні послуги.

          The master's work clarifies the purpose of decentralization reform and its

results, analyses the legal aspects of decentralization regulation, characterizes the

structure of the department of population social protection and children’ rights

protection of Pishchane village council executive committee and its main

functions, examines documentation and information activities of the department.

The directions of increasing the efficiency of the social services system are offered,

the content of information and technological cards of administrative services as

optimization means of subsidies and assistance granting process is clarified, the

pilot project "Integrated information system" Social community" is characterized

and its functions are defined.

        Keywords: administrative and financial decentralization, village council,social 

services,subsidies,information and communication ctivities,administrative services.    


