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Короткий опис: 
Реформування системи надання соціальних послуг проходить в умовах децентралізації та 

переходу від фінансування установ  до фінансування послуг. Важливою умовою надання 
соціальних послуг на місцевому рівні стає наявність чітких та прозорих процедур:  

• Визначення потреб населення адміністративно-територіальних одиниць в соціальних 
послугах та планування надання необхідних послуг в рамках розробки планів 
соціально-економічного розвитку та місцевих бюджетних програм; 

• Визначення пріоритетів надання соціальних послуг та виділення відповідного 
фінансування 

• Наявності механізмів фінансування недержавних надавачів соціальних послуг за 
рахунок бюджетних коштів; 

• Прозорої статистичної звітності щодо господарчої діяльності недержавних надавачів 
соціальних послуг; 

Всі ці питання вирішуються прийняттям нової редакції Закону України «Про соціальні 
послуги» (№ 3143 від 18.09.2015) який розробляли фахівці Міністерства соціальної політики разом 
з експертами недержавних організацій. Цей законопроект обговорювався в Громадській раді при 
Міністерстві соціальної політики та Координаційно-експертній раді з питань соціальної політики 
Науково-дослідного інституту Праці і зайнятості населення МСП і НАН України.  
На своєму засіданні 11 листопада 2015року, Комітет Верховної Ради України у справах 

ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 
рекомендує Верховній Раді України проект Закону України «Про соціальні послуги» (реєстр. № 
3143), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні 
прийняти за основу.  
Прийняття цього законопроекту дозволить вирішити багато питань, які зараз неузгодженні в 

законодавчому полі. Але необхідно забезпечити активну участь НУО в лобіюванні цього 
законопроекту та подальшій розробці підзаконних нормативних документів, які регламентують 
окремі процеси, передбачені законом.  
Захід проводиться за підтримки Громадської ради при Міністерстві соціальної політики та 

Координаційно-експертній ради з питань соціальної політики Науково-дослідного інституту Праці 
і зайнятості населення МСП і НАН України. 
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Час                                                    Зміст 

10:00- 10:15 Реєстрація учасників 
10:15- 10:30 Привітання, перегляд порядку денного, обговорення регламенту роботи 
10:30-11:15 Основні питання реформування системи надання соціальних послуг 
11:15-12:00 Нова редакція Закону України «Про соціальні послуги» 
12:00-13:00 Обговорення законопроекту за статтями 
13.00-14.00 Обід 
14:00-14:30 Роздержавлення системи надання соціальних послуг та соціальні інвестиції 
14:30-15:00 Децентралізація та реформування системи надання соціальних послуг 
15.00-16.00 Завершення обговорення та підведення підсумків 

 


