Бюлетень
Координаційно-експертної ради
з питань соціальної політики
Науково-дослідного інституту праці та зайнятості населення Міністерства соціальної політики та
Національної академії наук України
Випуск 3-4 (11-12)
Вересень-Грудень 2016

Грудень
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

16 ГРУДНЯ 2016
Початок шляху від інновації до традиції: перші напрацювання Соціальної та наукової платформи
людського розвитку
Нині в умовах децентралізації відбуваються суттєві зміни в соціальній інфраструктурі країни. У
зв’язку з цим постає низка важливих запитань. Якими будуть наслідки оптимізації соціальних
видатків, як це вплине на соціальну політику і на місцевому рівні, і на рівні держави? Як ефективно
використати соціальні інвестиції для створення нових механізмів надання соціальних послуг та
взаємодії між галузями, щоб вони гармонійно вбудувалися у систему місцевого самоврядування?
Як забезпечити подальше функціонування цих механізмів за рахунок місцевих ресурсів, щоб вони
не зупинились після закінчення донорського фінансування? Якої технічної допомоги потребують
Мінсоцполітики та органи місцевого самоврядування для здійснення соціальної політики, яка
забезпечувала б людський розвиток, а не виключно боротьбу з бідністю? Знайти відповіді на ці
комплексні запитання було завданням проекту «Підходи до соціальної реформи: від інновації до
традиції», що був здійснений ГО «Бюро соціальних та політичних розробок» за підтримки ЮНІСЕФ.

16 грудня 2016 року у конференц-залі Міністерства соціальної політики відбувся підсумковий
круглий стіл, під час якого експертна команда проекту мала можливість представити свої
напрацювання для широкого кола зацікавлених сторін. Під час засідання було продискутовано
пропозиції щодо формату інтегрованої соціальної моделі людського розвитку, її довгострокового
впровадження в Україні, а також забезпечення мінімізації загроз системі соціального захисту на час
перехідного періоду у зв’язку з процесами децентралізації в Україні.
У круглому столі взяли участь представники понад 30 інституцій.
Учасникам була представлена Соціальна складова Моделі людського розвитку, розроблена
експертами Школи соціальної роботи спільно із Школою охорони здоров’я НаУКМА та НПУ імені М.
Драгоманова, а також Методологічні засади надходжень до бюджету ОТГ (Академія фінансового
управління), Пропозиції щодо фінансових механізмів забезпечення функціонування інтегрованої
соціальної моделі людського розвитку (ІБСЕД), Функції Єдиного центру надання соціальних послуг
на рівні ОТГ (МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я»), Модель єдиного центру
надання соціальних послуг на рівні великого міста (Одеського міського центру надання соціальних
послуг для сім’ї, дітей та молоді), Наскрізні індикатори Моделі забезпечення людського розвитку
(соціальна складова) (ІДСД імені М. Птухи) та Методику розрахунків індикаторів функціонування
моделі соціального сектору України (НДІ праці та зайнятості населення).
Детальніше: http://bureau.in.ua/index.php/news/190-pochatok-shlyakhu-vid-innovatsiji-do-traditsijipershi-napratsyuvannya

09 ГРУДНЯ 2016
Експерти обговорили доцільність використання німецького досвіду управління в соціальній сфері
в ході проекту «Підходи до соціальної реформи: від інновації до традиції»
Бюро соціальних та політичних розробок спільно з МБФ «Карітас України» провели 6 грудня
координаційну зустріч експертів проекту «Підходи до соціальної реформи: від інновації до
традиції», який здійснюється за технічної підтримки UNICEF. Зустріч мала на меті ознайомити
учасників з досвідом Німеччини в управлінні соціальною сферою та дати можливість обговорити
стан впровадження проекту та напрацювання окремих експертів.
Під час засідання експерти ради мали можливість ознайомитись із німецьким досвідом управління.
Презентація доктора Беккера (Карітас Німеччини), що стосувалася моделі фінансування соціальних
закладів у Німеччині, викликала жваву дискусію серед українських учасників. Найбільше членів КЕРу
цікавило, яким чином функціонує соціальний сектор у Німеччині, яким чином співпрацює держава
із неурядовими організаціями у наданні соціальних послуг, а також – яким чином контролюється
якість таких послуг. «Якщо у держави є хоч один конкурент з числа неурядових організацій, що
здатний забезпечити надання відповідних послуг – то держава делегує йому право на надання
послуг та допомагає із фінансуванням», - резюмував дискусію п. Беккер.
Детальніше: http://bureau.in.ua/index.php/news/188-dosvid-koleg-z-nimechchini-ta-mozhlivosti-jogovtilennya-koordinatsijno-ekspertna-rada-provela-chergove-zasidannya-de-obgovoryuvalas-dotsilnistvikoristannya-nimetskogo-dosvidu-upravlinnya-v-sotsialnij-sferi-v-khodi-proektu-pidkhodi-dosotsialnoji-reformi-vid-innovatsiji-do-traditsiji

Міжнародний бізнес-форум odessa.info.biz відкриває нові горизонти соціально-економічного
розвитку
Міжнародний бізнес-форум «ODESSA.INFO.BIZ-2016» проходив упродовж 8-9 грудня 2016 року в
Одесі у конференц-залі готелю «Gagarinn». У Форумі взяли участь представники регіональної влади,

співробітники дипломатичних місій в Україні, міжнародні донорські та українські громадські
організації, інвестори, представники бізнес-асоціацій, малого і середнього бізнесу Одеської області
тощо.
Форум «ODESSA.INFO.BIZ» має завдання продемонструвати перспективи соціально-економічного
розвитку Одеської області, налагодити партнерські стосунки малого і середнього бізнесу з
міжнародними донорами та інвесторами, залучити фінансову і технічну підтримку з метою

реалізації проектів розвитку області.
За задумом організаторів – Міжнародної асоціації «Євростратегія» в партнерстві з
Фундацією імені князів-благодійників Острозьких, Благодійним фондом «Карітас Одеса
УГКЦ» та ТОВ «УкрКава» – «ODESSA.INFO.BIZ» є універсальним дискусійним майданчиком,
де учасники мають змогу знайти нових партнерів, обговорити нові бізнес-ідеї, досягти
реальних домовленостей і рішень з метою поліпшення ситуації в регіоні.
ГО «Бюро соціальних і політичних розробок», яке з 2015 року має тристоронню угоду про
взаємодію і співпрацю з Одеською обласною радою та Громадською спілкою «Міжнародна
асоціація зі сприяння сталому розвитку Півдня України «Євростратегія», на Форумі
«ODESSA.INFO.BIZ» представляв голова правління Бюро Ростислав Дзундза.
У рамках Форуму «ODESSA.INFO.BIZ-2016» було представлено огляд ситуації в Одеській
області та шляхи вирішення від експертів і учасників, відбувся обмін досвідом в таких
сферах: сільське господарство і виробництво органічної продукції, збереження культурної
спадщини, соціальне підприємництво та відповідальність бізнесу в соціальній сфері тощо.
Детальніше: http://bureau.in.ua/index.php/news/189-mizhnarodnij-biznes-forum-odessa-infobiz-2016-vidkrivae-novi-gorizonti-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-na-regionalnomu-rivni

Листопад
10 ЛИСТОПАДА 2016
Традиції на допомогу соціальній реформі: робочий візит до Вінниці та Одеси
Бюро соціальних та політичних розробок спільно з ЮНІСЕФ у межах проекту «Підходи до соціальної
реформи: від інновації до традиції» продовжує роботу над пропозиціями щодо підготовки до
довгострокового впровадження інтегрованої моделі соціального сектору. В планах команди
експертів – напрацювати рекомендації щодо впровадження інтегрованої моделі соціального
захисту з урахуванням успішного досвіду роботи Єдиного центру соціальних послуг в Дніпрі і
системи «кейс менеджменту» в Маріуполі (проект ЮНІСЕФ) та апробувати їх в кількох містах
України. Тож спершу, 17-19 жовтня, аналітики Бюро разом зі співробітниками Центру соціальних служб для
сім’ї, дітей і молоді (м. Одеса) та Офісу реформ регіонального розвитку (м. Вінниця) з робочим візитом відвідали
Дніпро та Маріуполь, де мали змогу ознайомитися з функціонуванням системи «кейс-менеджменту».

А вже з 1 по 4 листопада відбувся ознайомчий робочий візит команди експертів Бюро та ЮНІСЕФ до
Вінниці та Одеси – тих двох міст, де планується пілотне впровадження інтегрованої моделі, а також
– до двох об’єднаних територіальних громад (ОТГ): Калинівської та Іллінецької. В ході візиту,
експерти мали змогу як презентувати власне бачення майбутньої реформи, так і ознайомитися з
поточною ситуацією, що склалася у соціальному секторі регіону.

Детальніше:
http://bureau.in.ua/index.php/news/182-traditsiji-na-dopomogu-sotsialnij-reformirobochij-vizit-do-vinnitsi-ta-odesi

Жовтень
28 ЖОВТНЯ 2016
Єдині центри соціальних послуг: від інновації до традиції
Експертне засідання представників організацій, залучених до проекту «Підходи до соціальної
реформи: від інновації до традиції», який здійснює Бюро соціальних та політичних розробок за
технічної підтримки UNICEF, відбулося 28 жовтня 2016 року в Києві у приміщенні МБФ «Карітас
України».
Проектом передбачено, що експерти розроблять рекомендації щодо впровадження в Україні
інтегрованої моделі соціального захисту за результатами аналізу роботи центрів соціальних послуг
у Дніпрі та Маріуполі та узагальнення досвіду вирішення соціальних проблем територіальними
громадами Одеси та Вінниці.
Головуюча на засіданні координатор проекту Ольга Цвілій повідомила, що проект є коротким (три
місяці), тому вимагає дуже інтенсивної, злагодженої роботи. Основним результатом проекту має
стати узгоджене бачення моделі інтегрованого центру надання соціальних та адміністративних
послуг, яка під час наступного, більш тривалого проекту буде відпрацьована в пілотних регіонах і
згодом поширена на всю Україну.
Своїми очікуваннями від проекту поділився Артур Айвазов, керівник секції соціальної політики
представництва UNICEF в Україні: «Ми хочемо зрозуміти всі ці різні процеси, які відбуваються на
місцях, зокрема у Дніпрі, Одесі, Маріуполі. Частина з них пов’язана з соціальною політикою, частина
– місцеві ініціативи, що не завжди йдуть «нагору». Необхідно визначити ті напрацювання місцевих
громад, які варто поширювати на національний рівень, тобто пропонувати державі як
централізовану політику».
Детальніше:
do-traditsiji

http://bureau.in.ua/index.php/news/181-edini-tsentri-sotsialnikh-poslug-vid-innovatsiji-

Вересень
28 ВЕРЕСНЯ 2016
Координаційно-експертна рада як майданчик консолідації наукової думки
Неможливо створити ефективну державу, якщо не розумієш, як повинен працювати соціальний
сектор. Яким чином буде відтворюватись людський капітал, як буде забезпечуватись людський
розвиток. Реформування одного напрямку соціального сектору, наприклад охорони здоров’я, без
розгляду пов’язаних питань в сфері соціального захисту чи освіти, призводить не до оптимізації
фінансових потоків, а до руйнування всієї системи.

Власне для вироблення такого комплексного підходу в розбудові соціального сектору держави, з
урахуванням необхідності людського розвитку, потрібно створити науково-експертну платформу
для розробки, пілотування та адвокатування аналітичних та нормативно-правових документів. Ця
теза була підтверджена дослідженням, яке провели експерти Бюро соціальних та політичних
розробок у першому півріччі 2016 року на замовлення ЮНІСЕФ. «Аналіз процесів реформування
соціального сектору в Україні» наочно показав, що несистемні реформи призводять до посилення
соціальної небезпеки, погіршення соціально-демографічних показників. Саме тому створення
науково-координаційної платформи було визначено як важливий інструмент забезпечення
комплексності реформ.
Така платформа потребує спільної засадничої бази, що дозволить розробити узгоджений проект
системної реформи з одного боку, та аналіз потенційних ризиків від реформування – з іншого.
В основу такої платформи може бути покладено роботу та багаторічний досвід Координаційноекспертної ради з питань соціальної політики НДІ праці та зайнятості населення МСП та НАНУ.
Ці та інші питання було обговорено під час засідання Координаційно-експертної ради з питань
соціальної політики НДІ праці та зайнятості населення МСП та НАНУ (КЕР), яке пройшло 26 вересня
в приміщенні МБФ «Карітас України». Засідання проходило за підтримки UNICEF в рамках проекту
»Підходи до соціальної реформи: від інновації до традиції» що виконує Бюро соціальних та
політичних розробок.
Детальніше: http://bureau.in.ua/index.php/news/179-koordinatsijno-ekspertna-rada-yak-majdanchikkonsolidatsiji-naukovoji-dumki

7 ВЕРЕСНЯ 2016
Відбувся семінар присвячений проблемі децентралізації системи надання соціальних послуг
Надання соціальних послуг в умовах децентралізації - актуальне питання для усіх надавачів послуг:
яким чином вони будуть фінансуватися, які перспективи відкриваються для неурядових організацій.
Саме цій темі було присвячено семінар, який експерти Бюро соціальних та політичних розробок
провели 6-7 вересня для представників неурядових організацій, що надають соціальні послуги.
Семінар відбувся в рамках проекту "Advanced Reform, Advanced Civil Society", що спільно
впроваджується Центром Розвитку НУО Армавіру (Вірменія), НІ "Діалог поколінь" (Грузія) та ГО
"Бюро соціальних та політичних розробок" (Україна) за підтримки Секретаріату Форуму
Громадянського Суспільства Східного Партнерства.
За результатами проекту підготовано звіт-моніторинг системи надання соціальних послуг:
http://bureau.in.ua/downloads/Report_Armenian_Fin_Sylfaen.docx

