Инспектор за социјална заштита од Секторот за инспекциски
надзор вo социјалната заштита при Министерството за труд и социјална
политика врз основа на член 242 од Законот за социјалната заштита
(,,Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011,
51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014 и 180/2014), (во натамошниот текст: Законот), а за
отстранување на недостатоците и неправилностите утврдени со
Записникот број 16-1726/1 од 19.02.2015 година за извршен вонреден
инспекциски надзор во ЈУ Meѓуопштински Центар за социјална работа
Струмица, застапуван од директорот Кирил Поп Трајков донесe
Р Е Ш Е Н И Е
Се наредува на Директорот на ЈУ Меѓуопштински Центар за
социјална работа Струмица (во натамошниот текст: Центарот), за
отстранување на констатираните недостатоци и неправилности во
примената на Законот за социјалната заштита (во натамошниот текст:
Законот) и подзаконските акти донесени врз негова основа, да ja
преземе следнaтa меркa во роковите и од страна на одговорните лица:
1. Центарот во постапката за остварување на правото да донесува
решение во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на барањето со
потребната документација, согласно член 50, 181 и 197 од Законот.
Одговорни лица: Директорот, раководителот на одделение
стручните работници
Рок: постојана задача

и

2. Се задожува директорот на Центарот, веднаш по истекот на
рокот за извршување на инспекцискaта мерка, а најдоцна во рок од три
дена писмено да ги извести инспекторите дали е извршена
инспекциската мерка определена за отстранување на констатираната
неправилност во работата на Центарот, согласно член 30 од Законот за
инспекциски надзор, (,,Службен весник на Република Македонија,, број
50/2010, 162/2010, 157/2011,147/2013 и 41/2014).
Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

Образложение

Инспектор за социјална заштита од Секторот за инспекциски
надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална
политика изврши вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински
Центар за социјална работа Струмица на ден 16.02.2015 година , во
поглед на спроведувањето и примената на Законот за социјалната
заштита, подзаконските, поединечните и другите акти донесени врз
негова основа, во предметите на корисниците на правото на социјална
парична помош.

За извршениот инспекциски надзор и констатираната состојба,
инспекторот состави записник број 16-1726/1 од 19.02.2015 год.
Согласно член 242 од Законот се донесе решение како во
диспозитивот.
Жалбата не го задржува извршувањето на решението согласно
член 244 став 2 од Законот.
Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната
заштита при Министерство за труд и социјална политика
на
ден 19.02.2015 година под број 16-1726/2
.
Упатство за правно средство: против ова решение може да се
изјави жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен од
областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка во рок од 8
дена од денот на приемот на решението преку Секторот за инспекциски
надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална
политика.

Инспектор за социјална заштита:
Блага Челева

