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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Держава як одна із найвиразніших політичних організацій

у суспільстві покликана забезпечувати гідний рівень та якість
життя всім її громадянам. Про це безпосередньо вказує стат,
тя 46 Конституції України: "Громадяни мають право на соц,
іальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі
повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втра,
ти годувальника, безробіття з незалежних від них обставин,
а також у старості та в інших випадках, передбачених зако,
ном" [3]. На сьогодні перед державою стоять важливі зав,
дання в сфері соціального захисту населення, зокрема за,
безпечення соціально незахищених категорій населення ком,
плексним соціальним обслуговуванням, покращення умов
проживання, підвищення рівня їх комунально,побутового та
медичного обслуговування, гарантованих чинним законодав,
ством, удосконалення технології соціального обслуговуван,
ня та методів соціальної роботи. Відтак проблема соціально,
го обслуговування є складовою соціальної політики України
та вимагає удосконалення та оновлення.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання побудови ефективної соціальної політики, со,

ціального захисту, регулювання соціальної сфери розгля,
даються в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних учених:
О. Амоші, Т. Аткінсона, Н. Борецької, М. Волгіна, В. Гейця,
А. Гончарова, Т. Заславської, А. Колота, В. Куценко, Е. Ліба,
нової, О. Макарової, Т. Маршалла, В. Новікова, У. Садової,
Дж. Стигліця, В. Рошванюка, Р. Тітмусса, О. Яременка та
інших. Водночас сучасні модернізаційні процеси в різних
сферах суспільного розвитку України вимагають якісно но,
вих підходів до системи соціального обслуговування з ура,
хуванням попередніх напрацювань.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою роботи є аналіз системи соціального обслугову,

вання населення України та з'ясування перспектив її удос,
коналення на території України, з урахуванням змін в еко,
номічній, політичній, соціальній, культурні та інших сферах
суспільного життя.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціальне обслуговування — це система соціальних за,
ходів, яка передбачає сприяння, підтримку і послуги, що
надають соціальні служби окремим особам чи групам насе,
лення для подолання або пом'якшення життєвих труднощів,
підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяль,
ності. Соціальне обслуговування здійснюється: за місцем
проживання особи (вдома); у стаціонарних інтернатних ус,
тановах та закладах; у реабілітаційних установах та закла,
дах; в установах та закладах денного перебування; в уста,
новах та закладах тимчасового або постійного перебуван,
ня; у територіальних центрах надання соціальних послуг; в
інших закладах соціальної підтримки (догляду) [7].

Відтак в основі нової соціальної політики — адресність,
справедливість та інтереси кожної людини. "Піраміда" по,
винна зайняти природне положення: не людина йде до дер,
жави зі своїми проблемами, а сама влада виявляє пробле,
ми людини та допомагає їй", — наголосив Президент Ук,
раїни Віктор Янукович [2, с. 3].

Згідно з чинним законодавством, до системи органів
захисту населення входять відомчі органи соціального за,
безпечення (МВС, Служби безпеки, Міноборони України).
Цим питанням займаються також департаменти (відділи)
соціального забезпечення обласних, Київської та Севасто,
польської міських, районних державних адміністрацій і
органів місцевого самоврядування.

Законодавча і нормативна база діючої системи соціаль,
них допомог, виплат і пільг являє собою величезну кількість
законів з усіма внесеними в них виправленнями, указів Пре,
зидента, постанов уряду й інших актів, прийнятих на регіо,
нальному і муніципальному рівнях, часто не погоджених між
собою, і далеко не завжди чітко описує джерела фінансу,
вання соціальних виплат, відповідачів і форми відповідаль,
ності у випадку невиконання положень даних актів.

Аналізуючи роль держави в моделях соціального захи,
сту населення, І. Рудкевич акцентує, що значну роль у сис,
темі соціального захисту відіграють соціальні фонди (це
позабюджетні самостійні фінансові установи, некомерційні
самоврядні організації). Грошові надходження фондів не
перебувають у державній власності, не входять до складу
державного та місцевих бюджетів і вилученню не підляга,
ють, але держава відіграє велику роль у контролі за вико,
ристанням цих коштів. Кошти фондів використовуються вик,
лючно у цільовому порядку, заборонено їх використання для
комерційної діяльності. До страхових соціальних фондів
належать: Фонд соціального страхування у зв'язку з тимча,
совою втратою працездатності, Фонд загальнообов'язково,
го державного соціального страхування України на випа,
док безробіття, Фонд соціального страхування від нещас,
них випадків на виробництві [9].

В Україні робота щодо соціального обслуговування
здійснюється за двома ключовими напрямами — посилен,
ня матеріальної підтримки (пенсійне забезпечення, соціальні
виплати, пільги, компенсації); розвиток і вдосконалення си,
стеми соціального обслуговування та соціальних послуг.
Тому соціальне обслуговування є важливим індикатором
цивілізованості суспільства та невід'ємною складовою дер,
жавної соціальної політики, адже до цієї категорії належить
кожен п'ятий українець. Не менш важливим є забезпечення
доступності та якості соціальних послуг для людей з обме,
женими можливостями — таких в Україні 6% у структурі
населення, з них 52% — інваліди працездатного віку. Відтак,
посилення соціальної захищеності вразливих категорій на,
селення — проблема, актуальна не лише для України, а й
для інших держав. Вітчизняна система соціального захисту
перебуває в стадії змін та оновлення. Ці процеси нерозрив,
но пов'язані з реформуванням системи надання соціальних
послуг [4, с. 17].

В Україні створено і забезпечено стале функціонуван,
ня державної системи надання соціальних послуг пенсіоне,
рам, ветеранам війни і праці, інвалідам, одиноким непрацез,
датним громадянам, іншим особам, які через складні життєві
обставини потребують соціальної допомоги і підтримки. У
переважній більшості такі послуги надаються державними
соціальними установами. Методичне та нормативне забез,
печення їх діяльності, контроль і координацію роботи
здійснює Міністерство соціальної політики України.

Одним із завдань, визначених українською владою, є
підвищення якості та ефективності соціальних послуг. В
Україні за участю держави, місцевих органів влади, органів
місцевого самоврядування створено мережу більше 3 тисяч
соціальних закладів та установ, які обслуговують понад 3
млн громадян, що перебувають у складних життєвих обста,
винах. Водночас, за попередніми даними, понад 1 млн осіб
залишаються не охопленими такими послугами. Тому, зад,
ля забезпечення доступності громадян до соціальних послуг,
підвищення якості та ефективності їх надання схвалено Стра,
тегію реформування системи надання соціальних послуг, ре,
алізація якої має значно посилити захист найбільш уразли,
вих категорій громадян. Відповідне розпорядження №556,
р. ухвалено Кабінетом Міністрів 8 серпня 2012 року [10].

Аналіз діяльності сучасної сфери надання соціальних
послуг свідчить як про зростання видів послуг, так і числа їх
отримання. За даними Департаменту соціальних послуг
Мінсоцполітики України, в Україні станом на 2012 рік діє
323 інтернатні установи, де проживають люди похилого віку,
інваліди та діти,інваліди, інші непрацездатні громадяни. У
кожному адміністративно,територіальному районі, в містах
і районах великих міст України створено 736 територіаль,
них центрів соціального обслуговування (надання соціаль,
них послуг) [8].

Наприклад, на Полтавщині мережа установ і закладів,
що надають соціальні послуги та здійснюють соціальне об,
слуговування, є однією з найбільш розгалужених в Україні.

Соціальні послуги в області надаються 33 територіаль,
ними центрами, які забезпечують соціальне обслуговуван,
ня та надання соціальних послуг одиноко проживаючим гро,
мадянам. Соціальними послугами охоплено майже 114 тис.
громадян, що перебувають у складних життєвих обстави,
нах, з них 65 тис. мешканців сільської місцевості. У складі
територіальних центрів функціонує 34 відділення соціаль,
ної допомоги вдома, 32 відділення соціально,медичних по,
слуг, 34 відділення соціально,побутової адаптації, 12 стаці,
онарних відділень для постійного проживання, 33 відділен,
ня організації надання адресної натуральної та грошової
допомоги. З кожним роком роль територіальних центрів
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у
житті місцевих громад, особливо у сільській місцевості, по,
силюється. Діяльність територіальних центрів стає більш
масштабною і спрямовується на значну частину жителів
відповідної території [8].

Для забезпечення доступності соціальних послуг меш,
канцям сільських населених пунктів, задоволення їх потреб
у соціальному обслуговуванні, у 2012 році активізовано ро,
боту зі створення територіальними центрами філій відділень
у віддалених населених пунктах. Для забезпечення систем,
ності роботи із забезпечення доступності якісних соціаль,
них послуг мешканцям сільської місцевості та надання їх за
місцем проживання, у 2012 році відкрито філії відділень те,
риторіальних центрів соціального обслуговування (надан,
ня соціальних послуг) у Лубенському (с. Вовчик), Решети,
лівському (с. Плоске), Лохвицькому (с. Лука) районах та
м. Комсомольськ (с. Дмитрівка) [8].

Відповідно до положень про районні територіальні цент,
ри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
установою надаються як платні послуги, так і послуги на бе,
зоплатній основі. Згідно визначених державою стандартів, на



Інвестиції: практика та досвід № 12/2013130

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

безкоштовне обслуговування мають право: громадяни похи,
лого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на
період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш
як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не
мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу,
або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами
в установленому порядку; громадян, які перебувають у
складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєст,
ровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають
роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму
утриманні неповнолітніх дітей, дітей,інвалідів, осіб похилого
віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх
сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

Територіальний центр може надавати платні соціальні
послуги (в межах наявних можливостей), визначені поста,
новою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 12
"Про порядок надання платних соціальних послуг та затвер,
дження їх переліку" та цим переліком: громадянам похило,
го віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслугову,
вання і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і
допомогу; громадянам, які перебувають у складній життєвій
ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній
службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним
лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні непов,
нолітніх дітей, дітей,інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів),
якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж
прожитковий мінімум для сім'ї [6].

Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються тери,
торіальним центром відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 9 квітня 2005 р. № 268 "Про затвердження Порядку
регулювання тарифів на платні соціальні послуги" [5].

Проблема територіальних центрів як бюджетних уста,
нов полягає у тому, що їх діяльність жорстко регламентуєть,
ся державними нормативними актами, що визначають
цільові групи (самотні громадяни похилого віку та інваліди),
і перелік послуг, а також в їх складній системі підпорядку,
вання, коли важко що,небудь змінити. Крім того, в останні
роки фінансування територіальних центрів залишає їм мож,
ливості лише на елементарне виживання, а життя висуває
все нові потреби. Звичайно, досить складно запроваджува,
ти нові види послуг, ще й з огляду на той факт, що матері,
ально,технічна база залишається колишньою і вимагає з
кожним роком більше коштів на її утримання [11].

Одним з напрямів удосконалення державних механізмів
соціального захисту населення, на думку Бондаренка Ю.М.,
має стати підвищення ролі неурядових громадських органі,
зацій у розвитку всеохоплюючої системи соціальної допомо,
ги. Для поліпшення їх діяльності в напрямі соціального захи,
сту населення мають бути розроблені юридичні, норматив,
но,правові основи благодійності, передбачені певні податкові
пільги при запровадженні у життя соціальних проектів та про,
грам, здійснення яких сьогодні не забезпечено або недостат,
ньо забезпечено урядом країни. Неурядові громадські орган,
ізації здатні також підсилити стан соціального захисту окре,
мих соціальне незахищених верств населення (діти, молодь,
жінки, особи похилого віку, багатодітні сім'ї, інваліди тощо).
Також автор зазначає, що з точки зору ресурсного матері,
ально,технічного та організаційного забезпечення сучасної
моделі соціального захисту населення особливу увагу сьо,
годні слід приділити розробці методологічних засад прогно,
зування потреби в розвитку установ соціального обслугову,
вання населення різних регіонів країни з урахуванням мож,
ливостей державного бюджету та позабюджетних коштів [1].

Для підвищення позитивних результатів у сфері со,
ціального обслуговування доцільно: втілювати в практику
стратегічне планування і маркетингове управління попитом
і пропозицією соціальних послуг; збільшити приріст і роз,
поділ ресурсів; здійснити розвиток системи взаємодії уста,
нов соціального захисту населення на територіальному та

державному рівнях; забезпечити обмін фінансовими, кад,
ровими, інформаційними ресурсами в рамках загальної си,
стеми економічних відносин; залучити кредити у необхідній
кількості [12, с. 71].

ВИСНОВКИ
Не менш важливою складовою в удосконаленні систе,

ми соціального обслуговування населення є проблема підви,
щення рівня соціальних інститутів, і перш за все, за допомо,
гою інформаційної політики, спрямованої на роз'яснюван,
ня мети діяльності та заходів, які приймаються. Населенню
в складних умовах трансформаційних змін необхідно відчу,
вати турботу держави та її органів управління за стан життя,
бути впевненим, що труднощі минуться.

Отже, проведений аналіз дозволяє стверджувати, що
сьогодні в Україні відбувається реформування в системі
соціального обслуговування населення. Зараз перед орга,
нами державної влади та місцевого самоврядування стоять
нові завдання, які виходять з сьогоднішніх потреб суспіль,
ства і можуть бути вирішені лише шляхом переоцінки спо,
собу планування та надання соціальних послуг, з продов,
женням удосконалення нормативно,правової бази в цій
сфері, покращенням механізмів фінансового забезпечення
установ, які займаються соціальним обслуговуванням насе,
лення та інші напрями управлінської діяльності.
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