
 
Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 
Україні» (ПУЛЬС), який реалізується спільно з  

Агентством США з міжнародного розвитку 
 
 

ПРОГРАМА 
 засідання Секції АМУ з питань соціального захисту населення 

 
21-22 листопада 2019 р.         м. Хмельницький 

 
21 листопада 2019 року 

Хмельницька міська рада, вулиця Гагаріна, 3 
 

 Поселення учасників засідання Секції 
Готель «Центральний», вулиця Гагаріна, 5 

  
11:30-12:00 Реєстрація учасників засідання Секції  

Кава 
  
12:00-12:10 Відкриття засідання Секції. Привітання учасників засідання Секції від 

Хмельницької міської ради 
Хмельницький міський голова Симчишин Олександр Сергійович 

  
12:10-12:15 Привітання учасників засідання Секції від Міністерства соціальної політики 

України 
Керівник експертної групи з питань житлових субсидій та пільг Директорат сім’ї та 
соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Голубенко Тетяна Григорівна  

  
12:15-12:30 Державний бюджет України на 2020 рік та Бюджетний кодекс України: загрози та 

перспективи місцевих бюджетів в наступному бюджетному періоді 
  
12:30-13:30 Продовження децентралізації у сфері соціального захисту населення: розподіл 

повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування 
Керівник експертної групи з питань адміністрування соціальних програм Директорату 
сім’ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Черська Любов Зенонасівна 
Обговорення проблематики, внесення пропозицій 

  
13:30-14:30 Обід (Готель «Центральний», вулиця Гагаріна, 5) 
  
14:30-15:30 Реформування системи надання пільг та субсидій 

Керівник експертної групи з питань житлових субсидій та пільг Директорат сім’ї та 
соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Голубенко Тетяна Григорівна  
Обговорення проблематики, внесення пропозицій 

  
15:30-16:30 Інформаційно-аналітичні системи Мінсоцполітики (ЄДАРП, АСОПД / КОМТЕХ, 

Житлові субсидії): проблеми практичного застосування. 
Заступник завідуючого відділом організаційно-правового забезпечення та координації 
впровадження проектів соціального напряму «Житлові субсидії», «ЄДАРП» ДП 
«Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України»  
Хлань Людмила Вікторівна 
Обговорення проблематики, внесення пропозицій 

  
16:30-16:50 Перерва. Кава 
  

 



16:50-17:20 Закон України «Про соціальні послуги» № 2671: підзаконні нормативно-правові 
акти, змін до чинного законодавства 
Аналітик Асоціації міст України Миколюк Назар Миронович  
Обговорення проблематики, внесення пропозицій 

  
17:20-17:35 Дії Асоціації міст України у сфері соціального захисту населення у 2019 році 

Аналітик Асоціації міст України Миколюк Назар Миронович 
  
17:35-18:00 Обговорення інших проблем сфери 

Аналітик Асоціації міст України Миколюк Назар Миронович 
  
18:00 Вечеря 

 
 

22 листопада 2019 року 
 

09:30-09:45 Трансфер до Хмельницького міського територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
вул. Перемоги, 7А, м. Хмельницький 

  
09:45-10:45 Ознайомлення із діяльністю Хмельницького міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
  
10:45-11:00 Трансфер до Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації 

вул. Житецького, 22, м. Хмельницький 
  
11:00-12:00 Ознайомлення із діяльністю Хмельницького міського центру соціальної підтримки 

та адаптації 
  
12:00-12:30 Загальне обговорення діяльності Секції, формування пропозицій 
  
12:30-12:45 Трансфер до готелю 

Готель «Центральний», вулиця Гагаріна, 5 
  
13:00-14:00 Обід 
  
 Від'їзд учасників Секції 

 


