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Короткий опис: 
Важливим завданням соціальних реформ стає забезпечення адресності як соціальної допомоги, 

у вигляді пільг та компенсацій, так і соціальних послуг. Підвищення адресності закріплено як 
важливий пункт реформ в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, який затверджено 
Верховною Радою України, і в Коаліційній угоді, підписаній керівниками демократичних фракцій 
у Верховній Раді. 
Важливим завданням соціальних реформ, стає широке залучення недержавних установ та 

організацій до надання соціальних послуг. Але неможливо забезпечити цього завдання без 
системного підходу: 

1. Чіткого планування, та визначення потреб населення адміністративно-територіальних 
одиниць в соціальних послугах 

2. Визначення пріоритетів надання соціальних послуг та виділення відповідного фінансування 
3. Наявності механізмів фінансування недержавних надавачів соціальних послуг за рахунок 

бюджетних коштів 
4. Прозорої статистичної звітності щодо господарчої діяльності недержавних надавачів 

соціальних послуг. 
Визначення пріоритетів надання соціальних послуг не проводиться, тому що не має 

відповідних інструментів. Крім того, навіть затвердження методики визначення вартості 
соціальних послуг без визначення пріоритетів соціальних послуг не зможе забезпечити розробку 
програм надання соціальних послуг та виділення відповідного фінансування. 
В Верховній Раді України зареєстровано нову редакцію Закону України «Про соціальні 

послуги», яку розробляли фахівці Міністерства соціальної політики разом з експертами 
недержавних організацій. Прийняття цього законопроекту дозволить вирішити багато питань, які 
зараз неузгодженні в законодавчому полі, та забезпечити більш ефективне планування та надання 
соціальних послуг на рівні громади.  
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Час                                                    Зміст 
10:00- 10:15 Реєстрація учасників.  
10:15- 10:30 Привітання та знайомство учасників, очікування, перегляд порядку денного, регламент 

роботи 
10:30-11:15 Система надання соціальних послуг в Україні: від реформи до реформи. Обговорення 

основних проблем та напрямків реформування 
11:15-12:00 Нова редакція Закону України «Про соціальні послуги» 
12:00-13:00 Децентралізація та реформування системи надання соціальних послуг. 
13.00-14.00 Обід 
14:00-14:30 Роздержавлення системи надання соціальних послуг та соціальні інвестиції. 
14:30-15:00 Координація діяльності різних громадських та експертних майданчиків в сфері 

реформування системи надання соціальних послуг. 
15.00-15.40 Адвокатування нормативних змін з боку недержавних організацій.  
15.40-16.20 Можливі стратегії забезпечення сталого розвитку недержавних надавачів соціальних 

послуг: ринок соціальних послуг 
16.20-17.00 Завершення обговорення результатів та підведення підсумків 

 
 


