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Головним завданням Бюро соціальних та політичних розробок є 

забезпечення принципів соціальної справедливості та сталого 

розвитку громад шляхом об’єднання організацій громадянського 
суспільства та незалежних експертів задля реформування соціальної 

сфери України за допомогою – розробки стратегій розвитку у всіх 
сферах соціальної політики; експертизи та удосконалення 

нормативно-правового середовища задля забезпечення ефективних 
реформ; вироблення спільного бачення серед організацій 

громадянського суспільства, які працюють в соціальній сфері. 

 
Ми працюємо в таких напрямках 

 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ     СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ      ТРУДОВА ПОЛІТИКА 

 
 

Протягом січня 2015 – лютого 2016 Бюро соціальних та політичних 

розробок провело три проекти, спрямовані на вирішення нагальних 
проблем соціальної політики: 

 

Проект «ІНТЕГРОВАНІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ У ВІРМЕНІЇ ТА УКРАЇНІ» у 

партнерстві з Центром розвитку НУО Армавіру (Вірменія) за підтримки 
Міністерства закордонних справ Чеської республіки 

 

 Було проведено аналіз системи соціального захисту в Україні та 
визначено основні проблеми, що сповільнюють процеси якісних 

перетворень; 
 Розроблено пропозиції щодо впровадження в Україні системи 

«Єдиного соціального вікна» для надання соціальних послуг, а 
саме – щодо нормативно-правової бази, яка б надавала право 

органам місцевого самоврядування, виконавчим комітетам та 
структурним підрозділам з питань соціального захисту: бути 

засновниками Єдиних центрів соціальних послуг; вирішувати 
питання по безпосереднє підпорядкування Єдиних центрів 

соціальних послуг, структурним підрозділам соціального захисту 
населення та інших суб’єктів - надавачів соціальних послуг; 

визначати юридичний статус Єдиних центрів соціальних послуг; 
створення повної бази сімей (осіб), які потребують надання 

соціальних послуг; розроблення уніфікованого програмного 

забезпечення для обліку отримувачів та надавачів соціальних 
послуг; 

 Було розроблено покроковий план впровадження пропозицій 
щодо інтегрування соціальних послуг, а саме: створення 

єдиного центру надання соціальних послуг на базі систем 
ЦСССДМ; при передачі окремих видів соціальних послуг від 

системи Служб у справах дітей, чітко розподілити функціонал 
між суб’єктами соціальної роботи; державні службовці системи 

ЦСССДМ повинні чітко контролювати відділи моніторингу якості 
надання соціальних послуг та обліку і координації надання 

соціальних послуг, фахівці із соціальної роботи можуть 

http://www.armavirdc.org/eng/
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працювати за принципом кейс – менеджера; надати можливість 

Центру бути замовником соціальних послуг для громадських та 

благодійних організацій, які працюють в потрібних напрямах і 
можуть доповнювати спектр надання  соціальних послуг з 

урахуванням регіональних викликів; робота такого єдиного 
центру має фокусуватися на веденні випадку (кейс 

менеджменті) 
 Пропозиції було розроблено та погоджено з широким колом 

стейк-холдерів соціальної сфери України в форматі 
Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики 

Науково-дослідного інституту праці та зайнятості населення 
Міністерства соціальної політики та Національної академії наук 

України 
 

Документи розроблені в рамках проекту: 
 

 Моніторинговий звіт «Система соціальних послуг в Україні» 

 

 

Проект «РАЗОМ СИЛЬНІШІ: НОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ В КРАЇНАХ 

СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА» спільно з Центром розвитку НУО Армавіру 
(Вірменія), Науково-інтелектуальним клубом «Діалог поколінь» 

(Грузія) та Асоціацією малого бізнесу (Молдова) за підтримки 

Секретаріату Форуму громадянського суспільства Східного 
Парнерства 

 
 Було проведено аналіз стану соціального діалог та соціального 

партнерства в Україні, Молдові, Грузії та Вірменії, з урахуванням 
євроінтеграційних процесів та економічної кризи. Було 

визначено, що проблеми соціального діалогу пов'язані, перш за 
все: з учасниками соціального діалогу, з проблематикою, що 

обговорюється сторонами соціального діалогу, з процесом 
прийняття та реалізації спільних рішень; 

 Було створено робочу групу, що залучила провідних соціальних 
партнерів з України та країн Східного Партнерства для 

вироблення спільного бачення реформи соціального діалогу; 
 Було розроблено концепцію соціального діалогу як інструменту 

сталого розвитку, що дозволить підвищити статус соціального 
діалогу, розширити сферу його компетенції на проблеми 

екологічної політки, розширити формат соціального діалогу 

шляхом залучення в якості консультантів провідних аналітичних 
центрів та неурядових організацій, дозволить збалансувати 

соціально-економічну сферу  в умовах кризи; 
 Було розроблено низку нормативно-правових актів, якими 

регулюватиметься реформа, а саме – проект «Стратегії розвитку 
соціального діалогу в Україні», правки до діючого ЗУ «Про 

соціальний діалог»; 

http://bureau.in.ua/downloads/social-reform/reportua.pdf
http://www.armavirdc.org/eng/
http://www.ricdog.org/
http://amb.md/
http://eap-csf.eu/
http://eap-csf.eu/
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 Проведено широке публічне обговорення реформи соціального 

діалогу із залученням провідних соціальних партнерів з України, 

Молдови, Грузії та Вірменії, розпочато процес адаптації норм 
«Стратегії розвитку соціального діалогу» до національних 

контекстів цих країн 
 

Документи розроблені в рамках проекту: 
 

 «Стратегія розвитку соціального діалогу» 

 Правки до Закону України “Про соціальний діалог” 

 Аналітична записка “Соціальний діалог в Грузії” 

 Аналітична записка “Соціальний діалог в Молдові” 

 Аналітична записка “Модель соціального діалогу” 

 Аналітична записка про екологічне страхування  

 Аналітична записка “Соціальний діалог та сталий розвиток” 

 Аналітика «Підходи до розроблення Стратегії розвитку соціального 

діалогу в Україні» 

 Інфографіка «Стратегія розвитку соціального діалогу в Україні» 

 Аналіз стану соціального діалогу в Україні, Молдові, Грузії та Вірменії, 

«Стратегія розвитку соціального діалогу» 

 

 

Проект «ІНІЦІЮВАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДІАЛОГУ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ» 

за підтримки Проекту Європейського союзу «Civil Society. Dialogue for 

progress» 
 

 Зміцнення комунікації між ключовими стейк-холдерами системи 

соціального захисту завдяки проведенню широкого 

громадського обговорення реформи соціальних послуг, у тому 

числі змін до бюджетного законодавства та нової редакції 

Закону України «Про соціальні послуги» (зареєстровано у ВРУ 

№ 3143 від 18.09.2015); 

 Спільно з представниками Міністерства соціальної політики та 

експертами недержавних організацій обговорені зміни до нової 

редакції ЗУ “Про соціальні послуги”;  

 Розроблення моделі фінансування соціальних послуг в умовах 

децентралізації; 

 Ініційовано публічне обговорення негативних впливів 

децентралізації на систему соціальних послуг – зокрема 

нещодавно прийнятий закон  2984 „Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації 

надання адміністративних послуг”, за підсумками якого 

розроблено зміни до Закону України “Про свободу 

http://bureau.in.ua/downloads/news/2015-12-10/Policy_paper.docx
http://bureau.in.ua/downloads/news/2015-12-15/2.doc
http://bureau.in.ua/downloads/news/2015-11-09/georgia.docx
http://bureau.in.ua/downloads/news/2015-11-09/moldova.ppt
http://bureau.in.ua/downloads/news/2015-12-15/1.doc
http://bureau.in.ua/downloads/news/2015-12-15/4.doc
http://bureau.in.ua/downloads/news/2015-12-15/3.doc
http://bureau.in.ua/downloads/news/2015-12-15/Social%20dialogue%20in%20Ukraine.pdf
http://bureau.in.ua/downloads/news/2015-12-15/Social%20dialogue%20in%20Ukraine.pdf
http://bureau.in.ua/downloads/news/2015-12-15/Prezent%20STRATEG%20SOCIAL%20DIALOGUE%202016.pptx
http://bureau.in.ua/downloads/news/2015-12-10/Policy_paper.docx
http://bureau.in.ua/downloads/news/2015-12-10/Policy_paper.docx
http://www.csdialogue.eu/
http://www.csdialogue.eu/
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пересування”; законопроект зареєстрований у ВРУ під номером 

3833; 

 Розпочато роботу з підготовки нової «Стратегії розвитку системи 

надання соціальних послуг». 

 
Документи розроблені в рамках проекту: 

 

 Інфографіка “Виклики, що несе децентралізація соціальній сфері” 

 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо 

надання притулку бездомним особам) 

 Правки до Закону України “Про соціальні послуги” 

 Аналітика щодо змін внесених до ЗУ “Про свободу пересування” 

законом 2984 

 Пропозиції щодо плану реформування соціальних послуг 

 Презентація ідеї Стратегії реформування соціальних послуг 

 Модель фінансування соціальних послуг 

 

 
 

Бюро соціальних та політичних розробок провело більше 29 заходів:  

 
4 засідання Робочої групи «Зайнятість, трудові права, здорові та 

безпечні умови праці, соціальна політика» Платформи 
громадянського суспільства Україна-ЄС  

 
16 засідань Координаційно-експертної ради з питань соціальної 

політики ЦПД МСП та НАНУ, а також групи «Соціальна реформа» 
Реанімаційного пакету реформ  

 

5 круглих столи з питань соціального діалогу, соціальних послуг та 
соціального забезпечення  

 
4 громадських обговорень нормативно-правових актів та 

законопроектів 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://bureau.in.ua/downloads/news/2015-12-15/decentralization.pptx
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57957
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57957
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57957
http://bureau.in.ua/downloads/news/2015-12-15/law.docx
http://bureau.in.ua/downloads/news/2015-12-15/Materials.docx
http://bureau.in.ua/downloads/news/2015-12-15/Materials.docx
http://bureau.in.ua/downloads/news/2015-12-15/Materials_strategy.docx
http://bureau.in.ua/downloads/news/2015-12-15/presenatation.ppt
http://bureau.in.ua/downloads/news/2015-12-15/Model_finansuvannia.docx
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Фінанси 

 

Загальний бюджет організації склав 611.372,97 грн 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Розподіл витрат 
 

 


