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Важливість розвитку послуг на рівні громади

 Повноваження органів місцевого самоврядування щодо 
забезпечення надання соціальних послуг населенню 
закріплені законодавчо.

 Забезпечення соціальної підтримки осіб /сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, захист їхніх 
прав збільшує довіру до органів місцевого самоврядування. 

 Вклад у розвиток соціальних послуг має позитивні економічні 
ефекти. 



Законодавство 

 Конституція України

 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.16, 34

 Бюджетний кодекс України ст.89, 91

 Постанови КМУ, накази МФУ, що регламентують бюджетний 
процес
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Функції робочої групи
• Аналіз стану надання соціальних послуг у громаді

• Визначення потреб громади в соціальних послугах

• Планування надання та розвитку соціальних послуг у громаді

• Розробка порядку міжвідомчої взаємодії з метою виявлення дітей та сімей у 
складних життєвих обставинах і надання їм соціальних послуг

• Комунікація та адвокація рішень щодо впровадження соціальних послуг

• Моніторинг впровадження програми та виконання рішень щодо соціальних 
послуг
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Складові планування

ПЛАНУВАННЯ

Які ЦІЛІ ми 
хочемо 

досягнути?

Які ЗАХОДИ 
ми для цього 
реалізуємо?

Які РЕСУРСИ 
для цього 

маємо? 

Упродовж 
якого ЧАСУ 
досягаємо 

поставлених 
цілей?

Які 
ПОКАЗНИКИ 
свідчать, що 

цілі 
досягнуто?
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Визначення пріоритетів при плануванні 
соціальних послуг

• кількісний вимір потреби;

• актуальність послуги; 

• спроможність забезпечити надання цієї послуги;

• вплив послуги на посилення економічної спроможності 
громади;

• забезпечення згуртованості та безпеки в громаді.

6



Цільова місцева програма складається

• паспорт програми;
• мету; 
• обґрунтування, яку саме проблему вирішує 

програма та які для цього використовує засоби, 
джерела фінансування;

• перелік завдань і заходів програми; 
• очікувані кінцеві результати виконання програми; 
• результативні показники виконання 
• механізм моніторингу й оцінки виконання програми. 
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Результативні показники бюджетної програми

Показник затрат Показник продукту

Показник якості Показник ефективності

РР

Результативні 
показники 
бюджетної 
програми
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11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах 
бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах 
бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена

2019 рік (звіт/каса) 2020 рік (затверджено з урахуванням змін) 2021 рік (проект)

загальний фонд спеціальний фонд разом
(4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом

(7 + 8) загальний фонд спеціальний фонд разом
(10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Фрагмент Бюджетний запит (індивідуальний, форма – 2)
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Фрагмент паспорта бюджетної програми

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1Обухівська міська комплексна програма "Турбота на 2016-2020 роки" 16 800 0 16 800

Усього 16 800 0 16 800
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Розвиток соціальних
послуг

Розвиток 
соціальних 

послуг

Порядок організації та надання соціальних послуг у територіальних громадах
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МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ

Комунальні установи Благодійники, 
грантодавці, меценати

Надавачі соціальних послуг 
недержавного сектору

Б

К Місцевий бюджет
(громади-партнера)

Комунальні установи              
(громади-партнера)

Фінансування діяльності
та заходів Фінансування

придбання послуг 

Соціальні
послуги

Соціальні 
послуги

Міжбюджетний трансферт

Соціальні
послуги

Безоплатно в межах державного стандарту:
- особи, які постраждали від торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з 
інвалідністю, особам з інвалідністю І групи, дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям
опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, дітям, яким не встановлено
інвалідність, але вони є хворими на тяжкі захворювання
- всім категоріям осіб – соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, а 

також соціальні послуги, що надаються екстренно
- отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб – всі 

соціальні послуги
- категоріям осіб, щодо яких ухвалено окреме рішення місцевої ради
На оплатній основі:
- в частині, що перевищує державний стандарт
- за умови, що особа отримує дохід більший, ніж 4 прожиткових мінімуми
- з установленням диференційованої плати отримувачам середньомісячний сукупний дохід яких перевищує 2 прожиткові мінімуми, але не перевищує 4 

прожиткових мінімумів.

МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
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Посилання на посібник, який розроблено проєктом 
«СПІЛЬНО»

https://www.unicef.org/ukraine/documents/spilno-new-services-handbook

• В першій частині Посібника ви дізнається, як створити необхідну організаційну 
структуру з питань соціального захисту населення та захисту дітей, як провести 
визначення потреб громади в соціальних послугах, та як розробити цільову програму на 
основі отриманих даних.

• В другій частині висвітлюється застосування технології ведення випадку при наданні 
послуг сім'ям з дітьми та організація необхідної для цього міжвідомчої взаємодії.

• Окремими збірками додатків до видання наведено приклади документів, які можна 
використовувати в громадах для організації надання соціальних послуг.
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Бюджетний процес на основі ПЦМ –
це проблема вибору: чому варто 
витрачати кошти на ту чи іншу 
потребу?

Що громада отримає на ті кошти, які 
витратить?

Як можна інакше використати ці 
кошти?

Які потреби найпріоритетніші?
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