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Червень
30 ЧЕРВНЯ 2017
На шляху до ЄС: рівні права і можливості українських громадян у доступі до праці
Бюро соціальних та політичних розробок за підтримки Європейської програмної ініціативи
Міжнародного фонду «Відродження» «Громадська синергія: посилення участі громадськості в
євроінтеграційних реформах проводить експертну зустріч – Робочу нараду “На шляху до ЄС: рівні
права і можливості українських громадян у доступі до праці”, присвячену дотриманню рівності на
ринку праці та у доступі до послуг, та відповідним змінам в національному трудовому
законодавстві.
Упродовж трьох років наша держава на виконання вимог Угоди про асоціацію «Україна – ЄС»
імплементує чотири із шести директив Ради ЄС. Перша стосується реалізації принципів рівного
ставлення до чоловіків та жінок у питаннях доступу та постачання товарів і послуг (№ 2004/113/ЄС);
друга - рамкової угоди щодо батьківської відпустки (№ 96/34/ЄС); третя – заходів із заохочення
поліпшення безпеки та гігієни праці вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, чи
годувальниць (№ 92/85/ЄЕС); четверта – поступового запровадження принципу рівного ставлення
до чоловіків та жінок у сфері соціального забезпечення (№ 79/7/ЄЕС). Впровадити усі документи
Україна має до кінця цього року. Крім того, держава повинна імплементувати ще дві директиви до
кінця 2018 року: № 2000/43/ЄС про реалізацію принципу рівного ставлення незалежно від расового
чи етнічного походження та, нарешті, № 2000/78/ЄС, що встановлює загальну систему рівного
ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності.
Організації-ініціаторки зустрічі-наради відзначають, що Міністерство соціальної політики України,
як імплементуючий орган, працює у цьому напрямку. Але лишається відкритим питанням, чи ці
результати є достатніми для виконання поставлених завдань? Представники профспілок та
неурядові експерти й експерти показують, що у сферах дії цих шести директив не відчувається
покращення, а в окремих галузях навіть, навпаки – відкат. Пересічні громадяни та громадянки теж
поки не відчувають суттєвого покращення на ринку праці.
Детальніше:
https://bureau.in.ua/index.php/news/204-na-shlyakhu-do-es-rivni-prava-i-mozhlivostiukrajinskikh-gromadyan-u-dostupi-do-pratsi
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20 ЧЕРВНЯ 2017
Відбувся робочий візит експертів Бюро до Республіки Грузія
В період з 11 по 15 червня 2017 року в містах Тбілісі і Кутаїсі (Грузія) за участю науковоінтелектуального клубу «Діалог поколінь» (Грузія), Центру Розвитку Армавіра (Вірменія), Бюро
соціальних і політичних розробок (Україна), в рамках проекту «Крок вперед до децентралізації
соціальних послуг в державах Східного партнерства», відбулися робочі зустрічі з питань
децентралізації соціальних послуг в державах Східного партнерства (Україна, Грузія, Вірменія).
Детальніше: https://bureau.in.ua/index.php/news/202-vidbuvsya-vizit-ekspertiv-byuro-do-gruziji

Травень
30 ТРАВНЯ 2017
Підписано Меморандум для спільної та консолідованої діяльності «За рівність і недискримінацію
у праці»
30 червня 2017 року відбувся круглий стіл на тему: «За рівність і недискримінацію у праці» та
підписання відповідного Меморандуму для спільної та консолідованої діяльності на захист
свободи, справедливості та рівності у доступі жінок і чоловіків до ринку праці та захисту їх трудових
і соціальних прав.
Меморандум ініціювали п’ять організацій: ГО «Бюро соціальних та політичних розробок», ГО
«Трудові ініціативи», БО «Київський інститут гендерних досліджень», Конфедерація вільних
профспілок України та Науково-дослідний інститут праці та зайнятості населення Міністерства
соціальної політики та НАН України. Під час заходу представники громадянського суспільства
закликали об’єднуватися та цілеспрямовано працювати над забезпечення рівних прав і
можливостей на ринку праці. Зокрема, ініціатори підписання Меморандуму переконані у
необхідності забезпечення рівного доступу жінкам та чоловікам до набуття фахових навичок,
справедливо оплачуваної праці, соціальної інфраструктури та допомоги. В Україні необхідно
викорінити усі форми прямої й прихованої дискримінації, а також забезпечити цивілізовані умови
праці. Це покращить життя її громадянок та громадян, і позитивно вплине на економічну та
соціальну ситуацію в країні.

Детальніше: https://bureau.in.ua/index.php/news/198-pidpisano-memorandum-za-rivnist-inediskriminatsiyu-u-pratsi-dlya-spilnoji-j-konsolidovanoji-diyalnosti-na-zakhist-svobodi-spravedlivostita-rivnosti-u-dostupi-zhinok-i-cholovikiv-do-rinku-pratsi-ta-zakhistu-jikh-trudovikh-i-sotsialnikh-prav

26 ТРАВНЯ 2017
В Одесі обговорили питання забезпечення соціального захисту на територіях ОТГ
Експерти КЕР взяли участь в семінарі «Формування інтегрованої системи соціальних послуг в умовах
децентралізації: сучасна практика та перспективи», організованому Представництвом Дитячого
фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Міністерством соціальної політики, де обговорювалися:
Децентралізація та реформа місцевого самоврядування в Україні - перші результати, Інтегрована
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система соціальних послуг в умовах децентралізації, Бар'єри до зайнятості та можливості їх
подолання на рівні громади, Взаємозв'язок між соціальними і послугами сприяння зайнятості,
Забезпечення прав споживачів соціальних послуг в умовах реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні.
Детальніше: http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5671

25 ТРАВНЯ 2017
Крок вперед до децентралізації Соціальних сервісів в країнах Східного Партнерства
З квітня цього року Бюро розпочинає здійснення проекту “Крок вперед до децентралізації
соціальних сервісів в країнах Східного Партнерства”, що здійснюється в рамках регрантингу Форуму
громадянського суспільства Східного Партнерства. Проект реалізується неурядовими організаціями
Грузії (Науково-інтелектуальний клуб “Діалог поколінь”), України (Бюро соціальних і політичних
розробок) і Вірменії (Центр розвитку Армавір). Метою проекту є поділитись досвідом України з
питань децентралізації соціальних сервісів, вивчити досвід Грузії щодо ваучерної системи і
створення системи з просування концепції децентралізації соціальних сервісів в країнах Східного
партнерства. В рамках проекту заплановані візити в Україну і Грузію з вивчення їх досвіду,
проведення семінарів з метою підвищення інформованості місцевих НУО та медіа щодо питань
децентралізації соціальних сервісів. Також буде створено Платформу децентралізації соціальних
сервісів країн Східного Партнерства, яка буде взаємодіяти задля подальшого адвокатування
розроблених документів на державному та регіональному рівнях з Соціальною та науковою
платформою людського розвитку.
Детальніше: https://bureau.in.ua/index.php/news/197-stvorennya-platformi-za-rivnist-inediskriminatsiyu-u-pratsi

Квітень
26 КВІТНЯ 2017
Експерти 4-х українських неурядових організацій уперше подали коаліційне повідомлення до
Універсального Періодичного Огляду з питань системного порушень трудових прав жінок і їх
дискримінації на ринку праці
На базі Київського національного торгівельно-економічного університету (Зала засідань Вченої
ради) було проведено Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Соціально-економічні наслідки втрат
від дорожньо-транспортних пригод». Організаторами заходу виступили: Київський національний
торговельно-економічний університет; Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення
Мінсоцполітики і НАН України спільно з Бюро соціальних і політичних розробок
Детальніше:
https://www.bureau.in.ua/index.php/news/195-vseukrajinskij-kruglij-stil-sotsialnoekonomichni-naslidki-vtrat-vid-dorozhno-transportnikh-prigod
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02 КВІТНЯ 2017
Експерти 4-х українських неурядових організацій уперше подали коаліційне повідомлення до
Універсального Періодичного Огляду з питань системного порушень трудових прав жінок і їх
дискримінації на ринку праці
30 березня 2017 року 4 українські НУО – БТ „Київський інститут гендерних досліджень”, Бюро
соціальних та політичних розробок, ГО „Трудові ініціативи” та Конфедерація вільних профспілок
України – підготували й подали спільне повідомлення до Універсального Періодичного Огляду
(Universal Periodic Review, UPR) про ситуацію та стан дотримання прав жінок на ринку праці в Україні.
Організації, що подають цей звіт, стурбовані тим, що:






ситуація, в якій знаходяться жінки в Україні, стає щороку все тяжчою, однак лише 6% із 145
рекомендацій, наданих Україні у рамках Універсального Періодичного Огляду Другого
циклу (2012), стосуються прав жінок.
правозахисні повідомлення з України використовують гендерно нейтральний підхід і
гендерно нечутливу лексику. Риторика щодо «прав людини» і «прав дитини» без урахування
статі унеможливлює візуалізацію порушень прав жінок.
порушення прав жінок, які зазнають множинної дискримінації, у правозахисних звітах з
України практично не представлені й не згадані. А отже, вони лишаються „невидимими” для
правозахисного поля в Україні та для міжнародних організацій.

Текст звернення:
https://drive.google.com/file/d/0B4saOhsIUCdic1JkcXBRTXFLY3FSeEdCUlgwQ1VKRjlLSlE4/view

Березень
Верховна Рада прийняла за основу нову редакцію Закону України "Про соціальні послуги" у
першому читанні
Реформування системи надання соціальних послуг проходить в умовах децентралізації та переходу
від фінансування установ до фінансування послуг. Аби зробити процес надання соціальних послуг
на місцевому рівні максимально ефективним, потрібно забезпечити чіткі та прозорі процедурі для
визначення потреб населення в таких послугах та пріоритетів для їх фінансування. Не менш
важливим завданням є залучення надавачів соціальних послуг різних форм власності, створення
сприятливих умов для соціальних інвестицій тощо.
Необхідні умови для створення такої системи може закласти Закон "Про соціальні послуги" (проект
№4607), що був ухвалений у першому читанні 21 березня 2017 року.
Цей закон визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг,
спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, допомогу у їх подоланні громадянам
(особам), сім’ям, дітям, молоді, які потребують сторонньої допомоги.
Слід зауважити, що проект Закону «Про соціальні послуги» (№ 3143 від 18.09.2015) був розроблений
фахівцями Міністерства соціальної політики разом із експертами ГО "Бюро соціальних та політичних
розробок", МБФ Карітасу України та НДІ праці та зайнятості населення МСП та НАНУ а також низки
інших недержавних організацій.
Детальніше: https://bureau.in.ua/index.php/news/194-verkhovna-rada-ukhvalila-zakon-pro-sotsialniposlugi-v-pershomu-chitanni
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Лютий
27 ЛЮТОГО 2017
Інтегрована система соціального сектору для об’єднаних територіальних громад
23 лютого 2017 року відбулося засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної
політики Науково-дослідного Інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної
політики України і НАН України. В засідання взяли участь представники UNICEF в Україні, Бюро
соціальних і політичних розробок, НДІ праці та зайнятості населення, а також міжнародні експерти.
Зустріч було присвячено обговоренню питань впровадження інтегрованої моделі соціального
сектору на рівні об’єднаних територіальних громад.
В рамках проекту «Підходи до соціальної реформи: від інновації до традиції», експерти Бюро
спільно з низкою академічних інституцій та аналітичних центрів розробили Інтегровану модель
соціального сектору та індикатори щодо її виконання. Модель врахувала успішний досвід
реформування системи соціального захисту та надання адміністративних послуг регіонів, зокрема
Одеси та Вінниці. Було напрацьовано практичні рекомендації щодо впровадження Інтегрованої
моделі на державному та місцевому рівнях.
Подальше впровадження Моделі планується зробити на рівні ОТГ, які були визначені спільно з
представниками Міністерства соціальної політики. За пропозицією МСП, в роботі візьмуть участь 33
ОТГ з 18 областей України. Запропоновані ОТГ за своїми розмірами коливаються від 34 394
населення та 40 населених пунктів, до 3247 населення з 9 населеними пунктами.
Детальніше: https://bureau.in.ua/index.php/news/193-integrovana-sistema-sotsialnogo-sektoru-dlyaob-ednanikh-teritorialnikh-gromad

10 ЛЮТОГО 2017
Відбулося засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики
09 лютого 2017 року відбулося робоче засідання Координаційно-експертної ради з питань
соціальної політики Науково-дослідного Інституту праці і зайнятості населення Міністерства
соціальної політики України і НАН України. В засідання взяли участь представники UNICEF в Україні,
Бюро соціальних і політичних розробок, а також міжнародні експерти.
На засіданні розглядалися питання щодо оцінки діяльності КЕР за 2016 рік та планування роботи на
2017 рік.
Учасники обговорили також прийняття Верховною Радою України 17.01.2017 в першому читанні
Проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір
місця проживання в Україні" (щодо надання притулку бездомним особам), який розроблявся
експертами Бюро соціальних та політичних розробок, об’єднання громадян «Народна допомога»,
Міністерство соціальної політики разом з експертами недержавних організацій і комунальних
закладів, які вже багато років надають соціальні послуги бездомним, представниками Громадської
ради при Міністерстві соціальної політики, законопроект був розроблений за фінансової підтримки
регіонального проекту Європейського Союзу "Civil Society. Dialogue for Progress".
Законопроект пропонує прив'язати питання реєстрації бездомних не до місця їхнього фактичного
проживання, а до адреси відповідного Центру обліку, уповноваженого для надання таких послуг
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органами місцевого самоврядування. Це допоможе уникнути ускладнення (чи неможливості)
обліку бездомних, а також суттєво заощадить кошти місцевих бюджетів.
Детальніше: https://bureau.in.ua/index.php/news/192-vidbulosya-zasidannya-koordinatsijnoekspertnoji-radi

Січень
28 СІЧЕНЯ 2016
Підписано Меморандум про взаєморозуміння наукових установ та експертних організацій з
метою ефективної реалізації соціальної політики сприяння людського розвитку
Зважаючи на велику кількість напрацювань зацікавлених наукових інституцій з проблематики
соціального сектору, які проводились, у тому числі за підтримки ЮНІСЕФ, усі зацікавлені сторони
усвідомлюють необхідність об’єднання зусиль та консолідації результатів попередньої роботи для
ефективного її просування на державному та місцевому рівнях.
З цією метою було прийняте рішення розширити наукову базу Координаційно-експертної ради з
питань соціальної політики Мінсоцполітики та НАН України (експертного майданчику, що веде свою
діяльність з 2012 року) та розширити формат співпраці наукових установ та експертних організацій:
залучено провідні наукові інститути та посилено адвокаційну діяльність.
В результаті, було підписано багатосторонній Меморандум про взаєморозуміння. Метою підписання
Меморандуму є забезпечення людського розвитку в Україні шляхом консолідації накопичених
знань та наукового потенціалу з подальшим адвокатуванням розроблених документів на
державному та місцевому рівнях. Участь у підписанні Меморандуму взяли провідні наукові
установи та експертні організації, що працюють з соціальною проблематикою
Детальніше: https://bureau.in.ua/index.php/news/191-pidpysano-memorandum-provzaiemorozuminnia-naukovykh-ustanov-ta-ekspertnykh-orhanizatsii
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