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Шановні Колеги! 

В першу чергу від ГО «Бюро соціальних та 

політичних розробок» дозвольте подякувати 

Вам за співпрацю та зацікавленість у нашій 

роботі, у своїй діяльності протягом 2017 року 

наша організація зосередилось на таких сферах: 

Гендерна рівність та недискримінація, рівні 

можливості у трудовій сфері; Децентралізація 

соціальних послуг, впровадження інтегрованої 

моделі соціальних послуг на рівні об’єднаних 

територіальних громад; Соціальний компонент 

концепції сталого розвитку, власне за цими трьома 

основними напрямками діяльності і побудований 

річний звіт. Так як і в минулих територія діяльності 

поширилась не тільки на регіони України, але і на 

країни Східного партнерства зокрема республіка 

Грузія, Молдова та Вірменія.

  

Місією діяльності нашої організації і надалі є:
   Забезпечення принципів соціальної справедливості та сталого розвитку громад  

шляхом об’єднання організацій громадянського суспільства та незалежних експертів   

задля реформування соціальної сфери України. 

   Розробки стратегій розвитку у всіх сферах соціальної політики: соціальний захист, 

соціальні послуги, соціальний діалог, громадське здоров’я.  

Експертиза та удосконалення нормативно-правового середовища задля забезпечення 

ефективних реформ та процесу євроінтеграції.  

   Вироблення спільного бачення серед організацій громадянського суспільства, які працюють в 

соціальній, екологічній та медичній сферах щодо напрямків та результатів реформування 

   Забезпечення протидії дискримінації та гендерної рівності, працюємо над створенням в Україні 

суспільства та середовища, вільного від дискримінації. 

   Діяльності на захист свободи, справедливості та рівності у доступі жінок і чоловіків до ринку 

праці та захисту їх трудових і соціальних прав. 

   Створення умов для вирішення соціально значущих проблем, розробка спільних  

заходів для захисту і згуртування вразливих верств населення.

 

 

 

ГО “Бюро соціальних та політичних розробок” вже декілька років веде активну роботу в сфері соці-

альних послуг, зокрема, з метою виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію щодо забез-

печення соціального діалогу, соціального захисту та соціального залучення експерти Бюро приймали 

участь в розробці та адвокатуванню проекту Закону України «Про соціальні послуги» (реєстр. No 4607) 

що спрямований на реформування системи надання соціальних послуг та прийнятий в першому читан-

ні Верховною Радою України в минулому році, також його включено в Дорожню карту законодавчого 

забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Експерти Бюро спільно з низкою академічних інституцій та аналітичних центрів розробили Інтегрова-

ну модель соціального сектору та індикатори щодо її виконання. Модель врахувала успішний досвід 

реформування системи соціального захисту та надання адміністративних послуг регіонів, також було 

напрацьовано практичні рекомендації щодо впровадження Інтегрованої моделі на державному та міс-

цевому рівнях 

В сфері діяльності Бюро адвокатування законопроектів “Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом 

Європейського Союзу)” та Проект Закону України “Про внесення змін (щодо трудових прав). 

Ключовим завданням на наступний рік вбачаєм для себе розробку та адвокатування проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання додаткових гарантій, 

пов’язаних з поєднанням сімейних і трудових обов’язків)» відносно так званих батьківських відпусток та 

доповненням гендерної складової до нової редакція Закону України «Про колективні договори та колек-

тивні угоди» щодо недискримінаційних правил на ринку праці, а саме включення питань попередження 

стигми і дискримінації в трудових відносинах до Генеральної угоди - черговий крок у цьому напрямку. 

Гендерна рівність та недискримінація повинні стати основою дій, що здійснюються в рамках політики 

Східного партнерства Європейського Союзу, задля забезпечення повної підтримки суспільствами країн 

партнерів ЄС

Також хотів би щиро подякувати нашим Шановним донорам, за підтримку та супровід нашої діяльно-

сті, це в першу чергу Представництво дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Проект «Громадська 

синергія» що виконується Міжнародним фондом «Відродження», Форум громадянського суспільства 

Східного партнерства та Проект «Регіональний механізм підтримки громадянського суспільства країн 

Східного партнерства» фінансується Європейським союзом. 

З повагою,

Голова правління                                                                                                          Ростислав Дзундза
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ГЕНДЕРНА  
РІВНІСТЬ

(The practice of the Ministry of Social Policy to  

ensure gender equality in the labor market in the 

context of the relevant EU directives) підтриманий 

Міжнародниим Фондом «Відродження», реалізує 

ГО «Бюро соціальних та політичних розробок»,  

у співпраці з коаліцією «За рівність у праці» із 

4-х організацій, Київського інституту гендерних 

досліджень, ГО «Трудові ініціативи», Конфеде-

рація вільних профспілок України та НДІ праці і 

зайнятості населення МСП та НАН України. Про-

ектом пропонується декілька заходів – установча 

зустріч з підписанням Меморандуму; Всеукраїн-

ська нарада представників виконавчої влади та 

експертних середовищ з питань забезпечення 

трудових прав; аналітична робота по деталізо-

ваному вивченню ситуації та розробці рекомен-

дацій стосовно імплементації шести антидис-

кримінаційних директив ЄС «На шляху до ЄС: 

рівні права і можливості українських громадян 

у доступі до праці», а також сприяння гендерній 

рівності та наданню рівних можливостей для жі-

нок та дівчат відповідно до положень Плану дій 

ЄС. Проектом передбачено спільне сформоване 

уявлення представників влади і експертів із НУО 

стосовно плану заходів з імплементації згада-

них директив, що є основною метою проекту.  

Проведено Міжнародну конференцію  

«Уряд і бізнес: чи є перспективи впроваджен-

ня недискримінаційних норм на ринку праці?».  

Резюме і висновки аналітичного дослідження 

«Гендерна дискримінація у доступі до праці та 

послуг: оцінка стану впровадження в Украї-

ну антидискримінаційних Директів Ради ЄС».  

У підсумку проекту було висунуто твердження, 

щодо необхідності підсилення громадської екс-

пертизи та експертного супроводу імплементації 

антидискрімінаційних Директив ЕС (Директива 

2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 року, про реа-

лізацію принципу рівного ставлення до чоловіків 

і жінок щодо доступу та надання товарів і по-

слуг, Директива 2010/18/ЄС про імплементацію 

переглянутої рамкової угоди щодо батьківської 

відпустки, укладеної UNICE, CEEP і ETUC, та ска-

сування Директиви 96/34/ЄС Директива 92/85/

ЄЕС від 19 жовтня 1992 року, про вжиття заходів 

з покращення безпечних і здорових умов праці 

вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно 

народили, або годують грудьми, Директива 79/7/

ЄЕС від 19 грудня 1978 року, про посту- пову 

реалізацію принципу рівного ставлення до чоло-

віків і жінок з питань соціального забезпечення, 

Директива Ради 2000/78/ЄC від 27 листопада 

2000 року про встановлення загальних правил 

рівного ставлення у сфері зайнятості та профе-

сійної діяльності, Директива Ради 2000/43/ЄС від 

29 червня 2000 року про реалізацію принципу 

рівного ставлення до осіб незалежно від расової 

або етнічної належності). 

Аналітичне дослідження «Гендерна дискримі-

нація у доступі до праці й послуг: оцінка стану 

впровадження Україною антидискримінаційних 

Директив Ради ЄС»

ПРОЕКТ «ПРАКТИКИ РОБОТИ  

МІНСОЦПОЛІТИКИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

РІВНОСТІ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ НА РИНКУ ПРАЦІ  

В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ  

ВІДПОВІДНИХ ДИРЕКТИВ РАДИ ЄС»

Сергій Савчук
Національний координатор  

Міжнародної Організації Праці в Україні

Ефективне подолання дискримінації у сфері праці та занять, забезпечення рівного доступу жінок та 

чоловіків до продуктивної зайнятості, професійного навчання, кар’єрного зростання та належних умов 

праці є наріжним каменем досягнення гідної праці в Україні та предметом тристоронньої співпраці між 

урядом та соціальними партнерами за підтримки Міжнародної організації праці.

Важливим елементом цих зусиль є долучення експертизи, наявної як в наукових колах так і в громад-

ських організаціях, зокрема, Бюро соціальних та політичних розробок, діяльність якого спрямована 

на втілення в життя антидискримінаційних Директив Ради ЄС та посилення співпраці усіх зацікавлених 

сторін навколо цього питання.
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ПРОЕКТ «СИЛЬНА МІСЦЕВА ГРОМАДА —  

СОЦІАЛЬНА МІСЦЕВА ГРОМАДА» 

(Strong local communities — Social local communities) підтримано Представництвом дитячого Фонду 

ООН (UNIСEF) в Україні, спрямовано на покращення діяльності окремих територіальних громад (ОТГ) 

у соціальній сфері, надання їм методологічної та технологічної підтримки, удосконалення механізмів 

моніторингу та оцінки використання коштів у рамках програмно-цільового методу фінансування. Було 

розроблено комплексний підхід до планування та фінансування освітніх, соціальних програм та про-

ектів охорони здоров’я. ОТГ отримають не тільки ресурсну, методологічну та інформаційну підтримку, 

а також рекомендації щодо залучення соціальних інвестицій у соціальну сферу для більш ефективного 

використання коштів у рамках програмно-цільового методу фінансування. Проведення круглого сто-

лу: Соціальне інвестування, як засіб вирішення соціальних проблем громади та інструмент залучення 

додаткового фінансування та круглого столу: Створення умов для вирішення соціально значущих про-

блем, розробка спільних заходів для захисту і згуртування вразливих верств населення. За час реаліза-

ції проекту були проведені такі цілі, як: аналіз та визначення спроможності ОТГ, індексу розвитку люд-

ського потенціалу, структурування ОТГ за їх унікальними ознаками, надання рекомендацій для кожної 

ОТГ, планування дій ОТГ щодо розвитку соціального сектору, розробка планів розвитку територіальних 

громад. Основною метою проекту є закладення фундаменту впровадження «Інтегрованної моделі со-

ціального сектору». За цим посиланням можна ознайомитись з Презентацією про реалізацію проекту. 

В рамках проекту було здійснено:

  Візити експертів для презентації аналізу та обговорення  

перспективних напрямків розвитку міст;

  Проведено круглий стіл «Створення умов для вирішення  

соціально значущих проблем;

  Розробка спільних заходів для захисту і згуртування  

вразливих верств населення м. Бахмут;

  Участь в навчальних візитах до Одеси та Маріуполя;

 

СОЦІАЛЬНІ
ПОСЛУГИ 

Андрій Третьяк  
Лідер проекту Twinning та Радник з питань  

соціальної політики Делегації Європейського 

Союзу в Україні

Бюро соціальних та політичних розробок в якості аналітичного центру виконує важливу фунцкію у ре-

формуванні соціальної політики, як на рівні територіальних громад, так і на національному рівні.

Під час реформування соціальної сфери дуже важливо знати якісні та ефективні рішення для впрова-

дження реформ тим більше в умовах децентралізації. Бюро демонструє приклад застосування інтегро-

ваної моделі соціальних послуг, що впроваджується у пілотних об'єднаних територіальних громадах.

Я впевнений, що розробки Бюро є ефективними для соціальної сфери і вносять потужний внесок  

в євроінтеграцію України.
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Реалізовано такі заходи:
 
  Заповнення інструменту пріоритизації  на рівні 7 ОТГ; 

   Проведення навчальних візитів для працівників соціальної сфери ОТГ до Одеси  

(27-29 вересня 2017 року), Маріуполя (31 жовтня – 2 листопада 2017 року) та візит з обміну 

досвідом до Кіптівської та Вертіївської ОТГ Чернігівської області (5-6 грудня 2017 року);

  Проведення круглого столу «Соціальне інвестування, як засіб  вирішення соціальних проблем 

громади та інструмент залучення  додаткового фінансування» (7 грудня 2017 року).

В проекті були задіяні такі громади, як: 

 Баранівська ОТГ Житомирської області;

 Кіптівська ОТГ Чернігівської області;

 Пирятинська ОТГ Полтавської області;

 Зимнівська ОТГ Волинської області;

 Підлозцівська ОТГ Рівненської області;

 Берездівська ОТГ Хмельницької області;

 Новопсковська ОТГ Луганської області.

 

В рамках проекту було розроблено 
такі аналітичні документи: 

   «Практика планування, моніторингу та оцінки програм соціальної  

сфери на місцевому рівні» м. Бахмут

   Практика планування, моніторингу та оцінки програм соціальної  

сфери на місцевому рівні» м. Краматорськ

  Аналіз бюджетування (10 документів)

  Соціальні паспорти об'єднаної териториальної громади

  Учбовий модуль «Участь громадян у формуванні та реалізації місцевої політики»

  Методичні рекомендації щодо впровадження системи соціального інвестування  

   та залучення громадян до прийняття та реалізації управлінських рішень на рівні громад

    Методичні рекомендації для об’єднаних територіальних громад щодо створення Єдиних центрів 

соціальних послуг як компонента інтегрованої системи соціального сектору

   Технічне завдання щодо розробки інформаційної системи управління соціальним сектором  

 об’єднаної територіальної громади 

https://bureau.in.ua/downloads/kramatorsk.pdf
https://bureau.in.ua/downloads/kramatorsk.pdf
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СХІДНЕ
ПАРТНЕРСТВО

Нугзар Кохреидзе 
Співзасновник / голова 

Науково-інтелектуальний клуб  

«Діалог поколінь» RICDOG

Науково-інтелектуальний клуб «Діалог поколінь» вже багато років співпрацює з організацією

«Бюро социальних і політичних розробок». RICDOG і BSPD спільно здійснили кілька проектів

в сфері соціального діалогу. У 2017 році організації провели ряд важливих заході в Україні та

Грузії, численні зустрічі з представниками урядового та неурядового сектора і профспілками.

Спільними зусиллями створили Платформу по децентралізації соціальних сервісів в країнах

східного партнерства. В цьому ж році представники RICDOG і BSPD підписали меморандум

щодо співпраці по всіх направленнях роботи організації. 2017 ий рік був успішним роком

співпраці і заклав міцний фундамент для довгострокових відносин між двома організаціями.



ПРОЕКТ «КРОК ВПЕРЕД ДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

СОЦІАЛЬНИХ СЕРВІСІВ 

В КРАЇНАХ СХІДНОГО ПАРТНЕСТВА»

(Step Forward to Social Services Decentralization in Eastern Partnership Countries), підтримав Форуму гро-

мадянського суспільства Східного Партнерства. Проект реалізується спільно з неурядовими органі-

заціями Грузії (Науково-інтелектуальний клуб “Діалог поколінь”) 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 со-

ціальних сервісів в країнах Східного партнерства. 

В рамках проекту заплановані візити в Україну (м. Одеса для вивчення децентралізації соціально-

го сектора в Україні і ознайомлення з впровадженням Інтегрованої моделі соціального сектора) і 

Грузію (м.Тбілісі - м.Кутаїсі з метою вивчення досвіду, підвищення інформованості місцевих НУО та 

медіа щодо питань децентралізації соціальних сервісів). Підписанням Меморандуму створено Плат-

форму децентралізації соціальних сервісів країн Східного Партнерства, яка буде взаємодіяти задля 

подальшого адвокатування розроблених документів на державному та регіональному рівнях з Со-

ціальною та науковою платформою людського розвитку.

Соціальна концепція сталого розвитку:
Стипендіат EaP Civil Society Facility Богдан Д’яченко у рамках своєї стипендіальної програми проводив 

дослідженя трьох інструментів соціальної концепції сталого розвитку : гендерної рівності, соціальних 

послуг, соціального діалогу в двох регіонах країн Східного Партнерства, а саме: Грузія, регіон Імеретія, 

та Одесса, Україна. В рамках проекту були здійснені поїздки в ці два регіони, створено презентацію.

Заходи:
У своїй діяльності в 2017 ГО «Бюро соціальних та політичних розробок» було проведено низку заходів, 

які включають в себе: 1 міжнародну конференцію
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Представництво Дитячого Фонду 

ЮНІСЕФ в Україні
Державна установа «Державний інститут 

сімейної та молодіжної політики»

ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ  

АМН УКРАЇНИ
Інститут демографії та соціальних досліджень 

Національної академії наук України ім. М.В.Птухи

Науково-дослідний інститут праці і зайнятості 

населення Міністерства соціальної політики і 

Національної академії наук України

Всеукраїнська громадська організація  

«Інститут бюджету та соціально-економічних 

досліджень»

Школа охорони здоров'я Національного універ-

ситету «Києво-Могилянська Академія»
Міжнародний Благодійний Фонд  

«Карітас України»

Громадська організація  

«Бюро соціальних та політичних  

розробок» 

Школа соціальної роботи Національного універ-

ситету «Києво-Могилянська Академія»

Факультет соціально-психологічних наук та 

управління Національного педагогічного універ-

ситету імені М. Драгоманова

Зважаючи на велику кількість напрацювань заці-

кавлених наукових інституцій з проблематики со-

ціального 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 міс-

цевому рівнях. 

З цією метою було прийняте рішення розшири-

ти 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 органі-

зацій: залучено провідні наукові інститути та поси-

лено адвокаційну діяльність. 

 

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ  

ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ НАУКОВИХ УСТАНОВ  

ТА ЕКСПЕРТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З МЕТОЮ  

ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  

СПРИЯННЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

В результаті, було підписано багатосторон-

ній Меморандум про взаєморозуміння.  

Метою підписання Меморандуму є забезпечення 

людського розвитку в Україні шляхом консолідації 

накопичених знань та наукового потенціалу з по-

дальшим адвокатуванням розроблених документів.

Детальніше:
https: / /bureau. in .ua/ index.php/news/191-

pidpysano-memorandum-provzaiemorozuminnia-

naukovykh-ustanov-ta-ekspertnykh-orhanizatsii 

Шановні колеги-науковці, якщо ви поділяєте цінність людського розвитку, як найвищого пріоритету 

держави, якщо напрямки вашої діяльності відповідають складовим людського розвитку, якщо ви хо-

чете, щоб ваші розробки працювали на людей, приєднуйтесь до Соціально-наукової платформи люд-

ського розвитку. Контактуйте з її модераторами та дізнавайтесь про можливі формати участі.

Артур Айвазов

керівник департаменту соціальної політики  

ЮНІСЕФ в Україні

socplatform.in.ua



http://idss.org.ua/
http://www.unicef.org/ukraine/ukr/
http://ipzn.org.ua/
http://sph.ukma.edu.ua/
http://ssw.ukma.edu.ua/
http://www.fspnu.npu.edu.ua/ua/
http://www.dipsm.org.ua/
http://www.geront.kiev.ua/
http://ibser.org.ua/
http://www.caritas-ua.org/
http://bureau.in.ua/
https://bureau.in.ua/downloads/news/2017-01-09/SKMBT_C28016122814010.pdf
https://bureau.in.ua/index.php/news/191-pidpysano-memorandum-provzaiemorozuminnia-naukovykh-ustanov-ta-ekspertnykh-orhanizatsii 
https://bureau.in.ua/index.php/news/191-pidpysano-memorandum-provzaiemorozuminnia-naukovykh-ustanov-ta-ekspertnykh-orhanizatsii 
https://bureau.in.ua/index.php/news/191-pidpysano-memorandum-provzaiemorozuminnia-naukovykh-ustanov-ta-ekspertnykh-orhanizatsii 
http://socplatform.in.ua
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09 лютого 2017 року відбулося робоче засідання 

Координаційно-експертної ради з питань соціаль-

ної політики Науково-дослідного Інституту праці 

і зайнятості населення Міністерства соціальної 

політики України і НАН України. В засідання взя-

ли участь представники UNICEF в Україні, Бюро 

соціальних і політичних розробок, а також між-

народні експерти. На засіданні розглядалися пи-

тання щодо оцінки діяльності КЕР за 2016 рік та 

планування роботи на 2017 рік.

 

Учасники обговорили також прийняття Верхов-

ною Радою України 17.01.2017 в першому читан-

ні 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 роз-

робок, об’єднання громадян «Народна допомо-

га», Міністерство соціальної політики разом з екс-

пертами недержавних організацій і комунальних 

закладів, які вже багато років надають соціальні 

послуги бездомним, представниками Громад-

ської 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 фак-

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ  

КООРДИНАЦІЙНО-ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ  

З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

тичного проживання, а до адреси відповідного 

Центру обліку, уповноваженого для надання та-

ких послуг органами місцевого самоврядування.  

Це допоможе уникнути ускладнення (чи неможли-

вості) обліку бездомних, а також суттєво заоща-

дить кошти місцевих бюджетів. 

Детальніше:
https://bureau.in.ua/index.php/news/192-

vidbulosya-zasidannya-koordinatsijnoekspertnoji-

radi

https://bureau.in.ua/index.php/news/192-vidbulosya-zasidannya-koordinatsijnoekspertnoji-radi
https://bureau.in.ua/index.php/news/192-vidbulosya-zasidannya-koordinatsijnoekspertnoji-radi
https://bureau.in.ua/index.php/news/192-vidbulosya-zasidannya-koordinatsijnoekspertnoji-radi
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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 ре-

форми: від інновації до традиції», експерти Бюро 

спільно з низкою академічних інституцій та ана-

літичних центрів розробили Інтегровану модель 

соціального сектору та індикатори щодо її вико-

нання. Модель врахувала успішний досвід ре-

формування системи соціального захисту та на-

дання адміністративних послуг регіонів, зокрема 

Одеси та Вінниці. Було напрацьовано практичні 

ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА  

СОЦІАЛЬНОГО СЕКТОРУ ДЛЯ  

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

рекомендації щодо впровадження Інтегрованої 

моделі на державному та місцевому рівнях. По-

дальше впровадження Моделі планується зро-

бити на рівні ОТГ, які були визначені спільно з 

представниками Міністерства соціальної полі-

тики. За пропозицією МСП, в роботі візьмуть 

участь 33 ОТГ з 18 областей України. Запропо-

новані 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  

https://bureau.in.ua/index.php/news/193-integrovana-sistema-sotsialnogo-sektoru-dlyaob-ednanikh-teritorialnikh-gromad
https://bureau.in.ua/index.php/news/193-integrovana-sistema-sotsialnogo-sektoru-dlyaob-ednanikh-teritorialnikh-gromad
https://bureau.in.ua/index.php/news/193-integrovana-sistema-sotsialnogo-sektoru-dlyaob-ednanikh-teritorialnikh-gromad
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Реформування системи надання соціальних по-

слуг проходить в умовах децентралізації та пере-

ходу від фінансування установ до фінансування 

послуг. Аби зробити процес надання соціальних 

послуг на місцевому рівні максимально ефектив-

ним, потрібно забезпечити чіткі та прозорі про-

цедурі для визначення потреб населення в таких 

послугах та пріоритетів для їх фінансування. Не 

менш важливим завданням є залучення надавачів 

соціальних послуг різних форм власності, ство-

рення сприятливих умов для соціальних інвестицій 

тощо. Необхідні умови для створення такої систе-

ми може закласти Закон «Про соціальні послуги» 

(проект №4607), що був ухвалений у першому чи-

танні 21 березня 2017 року. 

Цей закон визначає основні організаційні та пра-

вові засади надання соціальних послуг, спря-

мованих на профілактику складних життєвих 

обставин, допомогу у їх подоланні громадянам 

(особам), сім’ям, дітям, молоді, які потребують 

сторонньої допомоги. Слід зауважити, що про-

ект Закону «Про соціальні послуги» (№ 3143 від 

18.09.2015) був розроблений фахівцями Міністер-

ства соціальної політики разом із експертами ГО 

«Бюро соціальних та політичних розробок», МБФ 

Карітасу України та НДІ праці та зайнятості насе-

лення МСП та НАНУ а також низки інших НУО. 

Детальніше: 
https://bureau.in.ua/index.php/news/194-

verkhovna-rada-ukhvalila-zakon-pro-

sotsialniposlugi-v-pershomu-chitanni 

ВЕРХОВНА РАДА ПРИЙНЯЛА ЗА ОСНОВУ 

НОВУ РЕДАКЦІЮ ЗАКОНУ УКРАЇНИ  

«ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ» У ПЕРШОМУ ЧИТАННІ

https://bureau.in.ua/index.php/news/194-verkhovna-rada-ukhvalila-zakon-pro-sotsialniposlugi-v-pershomu-chitanni
https://bureau.in.ua/index.php/news/194-verkhovna-rada-ukhvalila-zakon-pro-sotsialniposlugi-v-pershomu-chitanni
https://bureau.in.ua/index.php/news/194-verkhovna-rada-ukhvalila-zakon-pro-sotsialniposlugi-v-pershomu-chitanni
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30 березня 2017 року 4 українські НУО – БТ «Ки-

ївський інститут гендерних досліджень», Бюро 

соціальних та політичних розробок, ГО «Трудові 

ініціативи» та Конфедерація вільних профспілок 

України — підготували й подали спільне повідом-

лення 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, стурбо-

вані тим, що: ситуація, в якій знаходяться жінки в 

Україні, стає щороку все тяжчою, однак лише 6% 

із 145 рекомендацій, наданих Україні у рамках Уні-

версального Періодичного Огляду Другого циклу 

(2012), стосуються прав жінок. правозахисні по-

відомлення 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 правозахис-

них звітах з України практично не представлені 

й не згадані. А отже, вони лишаються «невиди-

мими» для правозахисного поля в Україні та для 

міжнародних організацій. 

Текст звернення

ЕКСПЕРТИ 4-Х УКРАЇНСЬКИХ НЕУРЯДОВИХ  

ОРГАНІЗАЦІЙ ВПЕРШЕ ПОДАЛИ КОАЛІЦІЙНЕ 

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО УНІВЕРСАЛЬНОГО 

ПЕРІОДИЧНОГО ОГЛЯДУ З ПИТАНЬ 

СИСТЕМНОГО ПОРУШЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ  

ЖІНОК І ЇХ ДИСКРИМІНАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ

Олена Михальченко 
провідний юрист ГО «Трудові ініціативи»,  

експерт Реанімаційного Пакета

Реформ і Коаліції «За рівність на ринку праці»

В Україні спостерігається високий рівень жіночого безробіття, тіньової зайнятості та  

дискримінації у доступі до певних професій та посад. Через поширені гендерні стереотипи, 

жінки стикаються зі складнощами при просуванні в кар’єрі, працюють в менш оплачуваних 

сферах, через що поглиблюється гендерна сегрегація – нерівномірний розподіл чоловіків і 

жінок в структурі ринку праці. Крім цього, розриви в оплаті праці між чоловіками та жінками 

коливаються від 23% до 45%.

Забезпечення рівних можливостей та доступу до праці чоловіків і жінок надасть змогу не  

тільки впровадити європейські стандарти рівності в Україні, але й призведе до помітного еко-

номічного зростання, завдяки співпраці та активній участі експертів Бюро наближаємось до 

певних успіхів вцій сфері.



https://drive.google.com/file/d/0B4saOhsIUCdic1JkcXBRTXFLY3FSeEdCUlgwQ1VKRjlLSlE4/view
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В ОДЕСІ  

ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

НА ТЕРИТОРІЯХ ОТГ 

Експерти КЕР взяли участь в семінарі «Форму-

вання інтегрованої системи соціальних послуг 

в умовах децентралізації: сучасна практика та 

перспективи», організованому Представництвом 

Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Мі-

ністерством соціальної політики, де обговорю-

валися: Децентралізація та реформа місцевого 

самоврядування в Україні — перші результати, 

Інтегрована Система соціальних послуг в умовах 

децентралізації, Бар'єри до зайнятості та мож-

ливості їх подолання на рівні громади, Взаємо-

зв'язок між соціальними і послугами сприяння 

зайнятості, Забезпечення прав споживачів соці-

альних послуг в умовах реформування місцево-

го самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні. 

Детальніше: 
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5671  

Маргарита Кропивницька 
Заступник директора Департаменту

аналітичного та організаційного забезпечення

діяльності керівництва Міністерства 

соціальної політики України.

Одеський регіон має розгалужену мережу надавачів соціальних послуг у тому числі з числа громад-

ських обєднань. Синергія влади та громадськості в наданні соціальних послуг дуже  важлива, експерти 

Бюро активно працюють з механізмом соціального замовлення, що дає можливість розвивати інно-

ваційні послуги. Такий підхід дозволить одночасно поширити серед фахівців з ОТГ найкращі практики 

надання соціальних послуг, а також — почути їхню думку щодо способів ефективного управління сис-

темою соціального захисту. 
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30 червня 2017 року відбувся круглий стіл на тему: 

«За рівність і недискримінацію у праці» та підписан-

ня відповідного Меморандуму для спільної та кон-

солідованої діяльності на захист свободи, спра-

ведливості 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 інсти-

тут праці та зайнятості населення Міністерства 

соціальної політики та НАН України. Під час захо-

ду представники громадянського суспільства за-

кликали об’єднуватися та цілеспрямовано працю-

вати над забезпечення рівних прав і можливостей 

на ринку праці. Зокрема, ініціатори  підписання 

Меморандуму  переконані у необхідності забезпе-

чення рівного доступу жінкам та чоловікам до на-

буття 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

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ  

ДЛЯ СПІЛЬНОЇ ТА КОНСОЛІДОВАНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ «ЗА РІВНІСТЬ  

І НЕДИСКРИМІНАЦІЮ У ПРАЦІ» 

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
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
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
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
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
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
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ВІДБУВСЯ РОБОЧИЙ  

ВІЗИТ ЕКСПЕРТІВ БЮРО 

ДО РЕСПУБЛІКИ ГРУЗІЯ 

В період з 11 по 15 червня 2017 року в містах Тбі-

лісі і Кутаїсі (Грузія) за участю науково інтелекту-

ального клубу «Діалог поколінь» (Грузія), Центру 

Розвитку Армавіра (Вірменія), Бюро соціальних і 

політичних розробок (Україна), в рамках проекту 

«Крок вперед до децентралізації соціальних по-

слуг в державах Східного партнерства», відбули-

ся робочі зустрічі з питань децентралізації соці-

альних послуг в державах Східного партнерства 

(Україна, Грузія, Вірменія). Презентація звіту про-

екту «Крок вперед  до децентралізації соціальних 

сервісів в країнах Східного Партнерства» 

Детальніше: 
https://bureau.in.ua/index.php/news/202-vidbuvsya-

vizit-ekspertiv-byuro-do-gruziji  

http://eap-csf.eu/step-forward-to-social-services-decentralization-in-eastern-partnership-countries/
http://eap-csf.eu/step-forward-to-social-services-decentralization-in-eastern-partnership-countries/
http://eap-csf.eu/step-forward-to-social-services-decentralization-in-eastern-partnership-countries/
https://bureau.in.ua/index.php/news/204-na-shlyakhu-do-es-rivni-prava-i-mozhlivostiukrajinskikh-gromadyan-u-dostupi-do-pratsi
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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Бюро соціальних та політичних розробок за під-

тримки Європейської програмної ініціативи Між-

народного фонду «Відродження» «Громадська 

синергія: посилення участі громадськості в євро-

інтеграційних реформах проводить експертну зу-

стріч – Робочу нараду «На шляху до ЄС: рівні пра-

ва 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»  імпле-

ментує чотири із шести директив Ради ЄС. Перша 

стосується реалізації принципів рівного ставлення 

до чоловіків та жінок у питаннях доступу та по-

стачання товарів і послуг (№ 2004/113/ЄС); друга 

- рамкової угоди щодо батьківської відпустки (№ 

96/34/ЄС); третя – заходів із заохочення поліпшен-

ня безпеки та гігієни праці вагітних працівниць, 

працівниць, які нещодавно народили, чи годуваль-

ниць (№ 92/85/ЄЕС); четверта – поступового за-

провадження принципу рівного ставлення до чо-

ловіків та жінок у сфері соціального забезпечення 

(№ 79/7/ЄЕС). Впровадити усі  документи Україна 

має до кінця цього року. Крім того, держава по-

винна імплементувати ще дві директиви до кінця 

2018 року: № 2000/43/ЄС про реалізацію принци-

пу рівного ставлення незалежно від расового чи 

етнічного походження та, нарешті, № 2000/78/ЄС, 

що встановлює загальну систему рівного ставлен-

ня у сфері зайнятості та професійної діяльності. 

Організації-ініціаторки зустрічі-наради відзнача-

ють, що Міністерство соціальної політики України, 

як імплементуючий орган, працює у цьому напрям-

ку. Але лишається відкритим питанням, чи ці ре-

зультати 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. Пере-

січні громадяни та громадянки теж поки не відчу-

вають 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  

РОБОЧА НАРАДА 

«НА ШЛЯХУ ДО ЄС: РІВНІ ПРАВА І МОЖЛИВОСТІ 

УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН У ДОСТУПІ ДО ПРАЦІ»

https://bureau.in.ua/index.php/news/204-na-shlyakhu-do-es-rivni-prava-i-mozhlivostiukrajinskikh-gromadyan-u-dostupi-do-pratsi
https://bureau.in.ua/index.php/news/204-na-shlyakhu-do-es-rivni-prava-i-mozhlivostiukrajinskikh-gromadyan-u-dostupi-do-pratsi
https://bureau.in.ua/index.php/news/204-na-shlyakhu-do-es-rivni-prava-i-mozhlivostiukrajinskikh-gromadyan-u-dostupi-do-pratsi
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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ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ  

КООРДИНАЦІЙНО-ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ  

З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

19 липня  2017 року відбулося робоче засідання 

Координаційно-експертної ради з питань соціаль-

ної політики Науково-дослідного Інституту праці і 

зайнятості населення Міністерства соціальної по-

літики України і НАН України. Засідання пройшло 

в рамках реалізації проекту «Сильна місцева гро-

мада – Соціальна місцева громада», що реалізу-

ється за підтримки ЮНІСЕФ. На засіданні було 

обговорено пілотування функціональної моделі 

інтегрованого соціального сектору у 34 Об’єдна-

них територіальних громадах (ОТГ), визначених 

Міністерством соціальної політики. Експерти та-

кож обговорили розробку моделей комплексних 

цільових програм соціального сектора, з відпо-

відними результативними показниками, що ма-

ють відображати індикатори людського розвитку. 

Ростислав Дзундза поінформував учасників, що 

Бюро соціальних та політичних розробок стало 

членом мережі EPRD (Office for Economic Policy 

and Regional Development Ltd. ) EPRD є провід-

ною Польскою компанією, яка працює з 1995 

року. EPRD співпрацювала з такими фондами як 

USAID, Know How Fund та фондами ЄС у сфері ре-

гіонального розвитку та реструктуризації, та була 

залучена у проекти, які фінансувалися з коштів 

Європейського банку реконструкції та розвитку, 

і Світового Банку. Наразі EPRD співпрацює с Єв-

ропейською комісією. Долучення до цієї мережі 

відкриває нові горизонти для Бюро соціальних та 

політичних розробок у його діяльності та праці на 

благо суспільства. Леонід Ільчук, заступник ди-

ректора Інституту з наукової роботи наголосив на 

важливості впровадження зазначеного Проекту в 

практичну площину діяльності органів місцевого 

самоврядування (ОТГ). Особливе місце займає 

розробка зрозумілої для керівників ОТГ моделей 

комплексних цільових програм на підставі розра-

хунку показників соціальної безпеки.   

Детальніше:
https://bureau.in.ua/index.php/news/206-yak-

planuvati-ta-monitoritivikonannya-sotsialnikh-

program-na-mistsevomu-rivnii  

: https://bureau.in.ua/index.php/news/206-yak-planuvati-ta-monitoritivikonannya-sotsialnikh-program-na-mistsevomu-rivnii
: https://bureau.in.ua/index.php/news/206-yak-planuvati-ta-monitoritivikonannya-sotsialnikh-program-na-mistsevomu-rivnii
: https://bureau.in.ua/index.php/news/206-yak-planuvati-ta-monitoritivikonannya-sotsialnikh-program-na-mistsevomu-rivnii
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В контексті комплексних реформ, що відбува-

ються в Україні, важливу роль має покращення 

практики стратегічного та оперативного плану-

вання, в як програмного, так і бюджетного, для 

підвищення ефективності використання бюджет-

них коштів. Невід’ємним елементом процесу пла-

нування є моніторинг та оцінка на всіх його ета-

пах, зокрема оцінка ситуації, моніторинг процесу, 

оцінка результатів тощо. Особливе значення має 

запровадження удосконалених підходів плану-

вання, моніторингу та оцінки у соціальній сфері, 

яка включає ключові аспекти життєдіяльності та 

добробуту населення. Обговоренню цих питань 

було присвячено засідання Координаційно-екс-

пертної ради з питань соціальної політики, що від-

булося 26 липня 2017 року.

ПЛАНУВАННЯ МОНІТОРИНГУ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Засідання пройшло в рамках реалізації проекту 

«Сильна місцева громада — Соціальна місцева 

громада», що реалізується за підтримки ЮНІСЕФ. 

У засіданні взяли участь експерти Бюро соціаль-

них та політичних розробок, НДІ праці та зайня-

тості населення, представники  Дитячого фонду 

ООН (ЮНІСЕФ) Україні та інші міжнародні екс-

перти. На засіданні було продискутовано проект 

аналітичного документу, що стосується практи-

ки планування, моніторингу та оцінки соціальних 

програм на місцевому рівні.



www.bureau.in.ua

31 ЛИПНЯ
2017

Бюро соціальних та політичних розробок  роз-

починає реалізацію проекту «Сильна місцева 

громада — Соціальна місцева громада» за під-

тримки  Представництва дитячого фонду ООН в 

Україні (UNICEF).

Основною метою проекту є закладення фунда-

менту впровадження «Інтегрованної моделі соці-

ального сектору» на рівні ОТГ через: 

  Початкову оцінку адміністративних та  

   фінансових компонентів соціального сектору   

   ОТГ; 

  Впровадження методологічних рекомендацій 

   у адміністративному та бюджетному   

   плануванні;

  Ідентифікація фінансових пріоритетів,  

    в залежності від потреб громад

  Забезпечення координації між трьома  

    компонентами соціального сектору: охорона 

    здоров’я, освіта, та соціальний захист; 

  Розробка механізму моніторингу та  

    оцінки  динаміки індексу розвитку  

    людського потенціалу на рівні обраних   

    громад, використання сучасних міжнародних    

    практик;  

У рамках проекту заплановано 6 робочих 

поїздок, 14 зустрічей з представниками  ОТГ. 

Детальніше:
https://bureau.in.ua/index.php/news/205-byuro-

rozpochinae-realizatsiyuproektu-silna-mistseva-

gromada-sotsialna-mistseva-gromada-za-

pidtrimki-predstavnitstvayunisef-v-ukraj

РОЗПОЧАТО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ  

«СИЛЬНА МІСЦЕВА ГРОМАДА —  

СОЦІАЛЬНА МІСЦЕВА ГРОМАДА»

https://bureau.in.ua/index.php/news/205-byuro-rozpochinae-realizatsiyuproektu-silna-mistseva-gromada-sotsialna-mistseva-gromada-za-pidtrimki-predstavnitstvayunisef-v-ukraj
https://bureau.in.ua/index.php/news/205-byuro-rozpochinae-realizatsiyuproektu-silna-mistseva-gromada-sotsialna-mistseva-gromada-za-pidtrimki-predstavnitstvayunisef-v-ukraj
https://bureau.in.ua/index.php/news/205-byuro-rozpochinae-realizatsiyuproektu-silna-mistseva-gromada-sotsialna-mistseva-gromada-za-pidtrimki-predstavnitstvayunisef-v-ukraj
https://bureau.in.ua/index.php/news/205-byuro-rozpochinae-realizatsiyuproektu-silna-mistseva-gromada-sotsialna-mistseva-gromada-za-pidtrimki-predstavnitstvayunisef-v-ukraj
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Для впровадження інтегрованої моделі соціаль-

ного сектору на рівні Об’єднаних територіальних 

громад (ОТГ) потрібно чітко розуміти, який по-

тенціал має та чи інша громада, чи здатна вона 

забезпечити виконання тих чи інших соціальних 

програм, та чи достатньо добре вона фінансово 

зорганізована для ефективного людського роз-

витку.  З поміж уже створених ОТГ, Міністерство 

соціальної політики України відібрало 38 громад, 

для яких передбачалося надання технічної допо-

моги. З початком проекту «Сильна місцева грома-

да – Соціальна місцева громада», що був підтри-

маний ЮНІСЕФ, ці громади були запропоновані 

Міністерством для пілотування Інтегрованої мо-

делі соціального сектору. Відповідно до даних, 

зібраних експертами Бюро, громади є дуже різ-

ними, і за кількістю мешканців, і за показниками 

фінансової/економічної спроможності, і за соці-

альною інфраструктурою. 

 

Очевидно, що рекомендації щодо розвитку соці-

ального сектору для ОТГ, в якій мешкає більше 

ніж 30 000 чоловік, не можуть бути однаковими 

з рекомендаціями для ОТГ з 3 000 мешканців. 

Тому експерти Бюро соціальних та політичних 

розробок спільно з ЮНІСЕФ провели ранжуван-

ня запропонованих громад, виділивши 7 най-

більш типових для аналізу та подальшої технічної 

підтримки. 7 серпня 2017 року, експерти мали 

можливість обговорити результати ранжуван-

ня, а також інструмент оцінки спроможності ОТГ 

на розширеному засіданні Координаційно-екс-

пертної ради з питань соціальної політики (КЕР).  

Зустріч відбулася в приміщені МБФ «Карітас 

України» та залучила широке коло експертів з 

недержавних організацій, наукових інституцій та 

профільних департаментів Міністерства соціаль-

ної політки. 

Засідання відкрив Голова правління Бюро соці-

альних і політичних розробок Ростислав Дзундза, 

наголосивши на важливості постійної діяльності  

КЕР як майданчика для вироблення організаці-

ями громадянського суспільства спільного ба-

чення щодо розробки стратегії реформування 

соціальної політики в Україні. Учасників зустрічі 

привітала Дзвенислава Чайківська, генеральний 

секретар МБФ «Карітас України» та очільниця 

Координаційно-експертної ради. Вона підкрес-

лила, наскільки важливою та водночас склад-

ною є проблема адекватної оцінки спроможності 

новостворених об’єднаних громад, особливо в 

умовах масштабних організаційних перетворень.

СПРОМОЖНІСТЬ 

ТА СОЦІАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ 

ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
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Під час конференції учасники давали оцінку пер-

спективам упровадження в Україні шести недис-

кримінаційних Директив Ради Європейського 

Союзу, які стосуються гендерно-рівного доступу 

українських громадян до праці та послуг. Ці ди-

рективи передбачають дотримання принципу не-

дискримінації. До вашої уваги нижче за посилан-

нями Резолюція та Програма. Нині все більше в 

Україні говорять про різноманіття й все більше 

роботодавців тяжіють до створення колективів, 

де працюють люди різноманітного походження, 

статі, віку, сексуальної орієнтації, гендерної іден-

тичності та інших проявів різноманітності, але чи 

включені вони в робочий процес як одне ціле? 

Це питання вже стосується інклюзії — створення 

умов, за яких різні люди включені до процесу при-

йняття рішень й несуть відповідальність на рівних 

засадах. Наскільки можливості для такої інклю-

зії забезпечуються українським трудовим зако-

нодавством та відповідними планами розвитку 

державної політики, а також знаходять застосу-

вання в корпоративних практиках бізнесу? Саме 

ці питання і стали предметом конференції, у захо-

ді взяли участь керівники відділів та спеціалісти,  

відповідальні за питання європейської інтеграції 

Міністерства соціальної політики України, Дер-

жавної служби зайнятості України (Центральний 

апарат), Державної служби України з питань пра-

ціі, науковці НАН України з НДІ питань праці і за-

йнятості населення, Центр проблем імплементації 

європейського соціального права, експерти з Ко-

аліції протидії дискримінації в Україні, Ради Євро-

пи, представники профспілок та бізнесу, міжнарод-

ні експерти зокрема країн Східного Партнерства 

(Молдова, Грузія, Вірменія). Дух і буква цих дирек-

тив передбачають дотримання принципу недис-

кримінації керівного для багатьох документів Ради 

Європейського Союзу. Положення про заборону 

дискримінації за ознакою статі ввели ще до першої 

редакції Договору про заснування Європейської 

економічної спільноти 1957 року. Це мало б забез-

печити єдині правила гри між державами-членами,  

і перешкодити отриманню конкурентних переваг, 

які могли б отримати держави-члени, встановивши 

нижчу оплату чи менш сприятливі умови праці для 

жінок. Тому питання недискримінації і повноцінного 

впровадження цих Директив не є таким собі до-

важком до Угоди, а повноцінною вимогою, що має 

таке ж сильне економічне, як і соціальне підґрунтя.

Детальніше:
https://bureau.in.ua/index.php/news/216-vidbulas-

konferentsiya-uryad-ibiznes-chi-e-perspektivi-

vprovadzhennya-nediskriminatsijnikh-norm-na-

rinku-pratsi 

Резолюція 
Міжнародної конференції  «Уряд і Бізнес: чи є 

перспективи впровадженню недискримінацій-

них норм на Українському ринку праці?»   

3 листопада 2017 року, місто Київ:  

https://bureau.in.ua/downloads/Rezolucia.pdf 

Програма 
Міжнародної конференції  «Уряд і Бізнес: чи є 

перспективи впровадженню недискримінацій-

них норм на Українському ринку праці?»   

3 листопада 2017 року, м. Київ: 

https://bureau.in.ua/downloads/International %20

Conference%20G&B%2003.11.17.pdf 

ВІДБУЛАСЬ КОНФЕРЕНЦІЯ «УРЯД І БІЗНЕС:  

ЧИ Є ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ  

НЕДИСКРИМІНАЦІЙНИХ НОРМ НА РИНКУ ПРАЦІ?»

https://bureau.in.ua/index.php/news/216-vidbulas-konferentsiya-uryad-ibiznes-chi-e-perspektivi-vprovadzhennya-nediskriminatsijnikh-norm-na-rinku-pratsi 
https://bureau.in.ua/index.php/news/216-vidbulas-konferentsiya-uryad-ibiznes-chi-e-perspektivi-vprovadzhennya-nediskriminatsijnikh-norm-na-rinku-pratsi 
https://bureau.in.ua/index.php/news/216-vidbulas-konferentsiya-uryad-ibiznes-chi-e-perspektivi-vprovadzhennya-nediskriminatsijnikh-norm-na-rinku-pratsi 
https://bureau.in.ua/index.php/news/216-vidbulas-konferentsiya-uryad-ibiznes-chi-e-perspektivi-vprovadzhennya-nediskriminatsijnikh-norm-na-rinku-pratsi 
https://bureau.in.ua/downloads/Rezolucia.pdf
https://bureau.in.ua/downloads/International %20Conference%20G&B%2003.11.17.pdf 
https://bureau.in.ua/downloads/International %20Conference%20G&B%2003.11.17.pdf 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СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ  

СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ПРОБЛЕМ,  

РОЗРОБКА СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ  

І ЗГУРТУВАННЯ ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ

30 листопада 2017 року у приміщенні клубу ве-

теранів у м. Бахмут відбулось засідання кругло-

го столу «Створення умов для вирішення соці-

ально значущих проблем, розробка спільних 

заходів для захисту і згуртування вразливих 

верств населення м. Бахмуту» в рамках проекту 

«Сильна місцева громада — Соціальна місцева 

громада» громадської організації «Бюро соці-

альних та політичних розробок» що реалізуєть-

ся за підтримки представництва дитячого фонду 

ООН (UNICEF). Ця зустріч об’єднала представ-

ників міської ради, управління праці та соціаль-

ного захисту населення, управління охорони 

здоров’я, пенсійного фонду та громадських ор-

ганізацій міста, які представлять осіб з інвалід-

ністю або волонтерські організації чи благодійні 

фонди що працюють у соціальній сфері.

Детальніше: 
https://bureau.in.ua/index.php/news/221-

stvorennya-umov-dlyavirishennya-sotsialno-

znachushchikh-problem-rozrobka-spilnikh-

zakhodiv-dlyazakhistu-i-zgurtuvannya-vrazlivikh-

verstv-naselennya

https://bureau.in.ua/index.php/news/221-stvorennya-umov-dlyavirishennya-sotsialno-znachushchikh-problem-rozrobka-spilnikh-zakhodiv-dlyazakhistu-i-zgurtuvannya-vrazlivikh-verstv-naselennya
https://bureau.in.ua/index.php/news/221-stvorennya-umov-dlyavirishennya-sotsialno-znachushchikh-problem-rozrobka-spilnikh-zakhodiv-dlyazakhistu-i-zgurtuvannya-vrazlivikh-verstv-naselennya
https://bureau.in.ua/index.php/news/221-stvorennya-umov-dlyavirishennya-sotsialno-znachushchikh-problem-rozrobka-spilnikh-zakhodiv-dlyazakhistu-i-zgurtuvannya-vrazlivikh-verstv-naselennya
https://bureau.in.ua/index.php/news/221-stvorennya-umov-dlyavirishennya-sotsialno-znachushchikh-problem-rozrobka-spilnikh-zakhodiv-dlyazakhistu-i-zgurtuvannya-vrazlivikh-verstv-naselennya
https://bureau.in.ua/index.php/news/221-stvorennya-umov-dlyavirishennya-sotsialno-znachushchikh-problem-rozrobka-spilnikh-zakhodiv-dlyazakhistu-i-zgurtuvannya-vrazlivikh-verstv-naselennya
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07.12.2017 року у м. Києві (Готель Турист) від-

бувся круглий стіл на тему: «Соціальне інвесту-

вання, як засіб вирішення соціальних проблем 

громади та інструмент залучення додаткового 

фінансування» в рамках проекту «Сильна міс-

цева громада – Соціальна місцева громада», що 

реалізується ГО «Бюро соціальних та політич-

них розробок».  Метою круглого столу було по-

ширення досвіду щодо реалізації на рівні ОТГ 

проектів з соціального інвестування та мож-

ливостей залучення додаткового фінансуван-

ня для вирішення нагальних потреб громади.  

При відкритті заходу виступили: Леонід Ільчук, 

заступник директора Інституту праці і зайнятості 

КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: 

«СОЦІАЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ,  

ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ  

ПРОБЛЕМ ГРОМАДИ ТА ІНСТРУМЕНТ  

ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ»

населення Міністерства соціальної політики Укра-

їни і НАН України з наукової роботи, кандидат 

політичних наук, доцент, Заслужений працівник 

соціальної сфери та Ростислав Дзундза, голова 

правління ГО «Бюро соціальних та політичних 

розробок», заступник голови Громадської ради 

при Міністерстві соціальної політики України. 

Детальніше:
https://bureau.in.ua/index.php/news/222-sotsialne-

investuvannya-yak-zasibvirishennya-sotsialnikh-

problem-gromadi-ta-instrument-zaluchennya-

dodatkovogo-finansuvannya

https://bureau.in.ua/index.php/news/222-sotsialne-investuvannya-yak-zasibvirishennya-sotsialnikh-problem-gromadi-ta-instrument-zaluchennya-dodatkovogo-finansuvannya
https://bureau.in.ua/index.php/news/222-sotsialne-investuvannya-yak-zasibvirishennya-sotsialnikh-problem-gromadi-ta-instrument-zaluchennya-dodatkovogo-finansuvannya
https://bureau.in.ua/index.php/news/222-sotsialne-investuvannya-yak-zasibvirishennya-sotsialnikh-problem-gromadi-ta-instrument-zaluchennya-dodatkovogo-finansuvannya
https://bureau.in.ua/index.php/news/222-sotsialne-investuvannya-yak-zasibvirishennya-sotsialnikh-problem-gromadi-ta-instrument-zaluchennya-dodatkovogo-finansuvannya
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8 грудня 2017 року в рамках проекту «Силь-

на місцева громада — соціальна місцева гро-

мада», який реалізується Бюро соціальних та 

політичних розробок за підтримки ЮНІСЕФ, 

відбулося чергове засідання Координацій-

но-експертної ради з питань соціальної по-

літики Науково-дослідного Інституту праці і 

зайнятості населення Міністерства соціальної 

політики України і НАН України. 

В засіданні КЕР взяли участь представники Мініс-

терства соціальної політики України, зокрема: За-

ступник Міністра соціальної політики України з пи-

тань європейської інтеграції Олександра Чуркіна;  

начальник управління у справах людей похилого 

віку та надання соціальних послуг Оксана Суліма; 

начальник управління профілактики соціального 

сирітства Ірина Пінчук, заступник директора На-

уково-дослідного Інституту праці і зайнятості на-

селення  Леонід Ільчук, Директор Департаменту 

захисту прав дітей та усиновлення  Руслан Ков-

баса, заступник голови Громадської ради при 

Мінсоцполітики  Ростислав Дзундза, експерт Сві-

тового банку Наталія Зінкевич а також представ-

ники громадянського сектору та міжнародних 

проектів. В ході заходу обговорювалися резуль-

тати реалізації проекту, в тому числі розроблені 

в рамках проекту документи, а саме Соціальний 

паспорт громади та інструмент пріоритизації, які 

були відпілотовані експертами Бюро в ході візитів 

до відібраних ОТГ. Заслухано Презентацію про 

реалізацію проекту    розроблену  Оленою Вино-

градовою 

Детальніше:
https://bureau.in.ua/index.php/news/223-

vidbulosya-chergove-zasidannyakoordinatsijno-

ekspertnoji-radi-z-pitan-sotsialnoji-politiki-v-

ramkakh-realizatsiji-proektu-silnamistseva-

gromada-sotsialna-mistseva-gromada

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ 

КООРДИНАЦІЙНО-ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ 

В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ  

«СИЛЬНА МІСЦЕВА ГРОМАДА — 

СОЦІАЛЬНА МІСЦЕВА ГРОМАДА»

https://bureau.in.ua/index.php/news/223-vidbulosya-chergove-zasidannyakoordinatsijno-ekspertnoji-radi-z-pitan-sotsialnoji-politiki-v-ramkakh-realizatsiji-proektu-silnamistseva-gromada-sotsialna-mistseva-gromada
https://bureau.in.ua/index.php/news/223-vidbulosya-chergove-zasidannyakoordinatsijno-ekspertnoji-radi-z-pitan-sotsialnoji-politiki-v-ramkakh-realizatsiji-proektu-silnamistseva-gromada-sotsialna-mistseva-gromada
https://bureau.in.ua/index.php/news/223-vidbulosya-chergove-zasidannyakoordinatsijno-ekspertnoji-radi-z-pitan-sotsialnoji-politiki-v-ramkakh-realizatsiji-proektu-silnamistseva-gromada-sotsialna-mistseva-gromada
https://bureau.in.ua/index.php/news/223-vidbulosya-chergove-zasidannyakoordinatsijno-ekspertnoji-radi-z-pitan-sotsialnoji-politiki-v-ramkakh-realizatsiji-proektu-silnamistseva-gromada-sotsialna-mistseva-gromada
https://bureau.in.ua/index.php/news/223-vidbulosya-chergove-zasidannyakoordinatsijno-ekspertnoji-radi-z-pitan-sotsialnoji-politiki-v-ramkakh-realizatsiji-proektu-silnamistseva-gromada-sotsialna-mistseva-gromada
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ЗУСТРІЧ З ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРОМ З ПИТАНЬ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

20 грудня 2017 року відбулася зустріч з Ві-

це-прем’єр-міністром з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цин-

цадзе, а також її колегами урядовцями — пред-

ставниками Урядового офісу з питань європей-

ської та євроатлантичної інтеграції, Міністерства 

освіти та науки, Міністерства юстиції, Міністер-

ства соціальної політики, Міністерства економіч-

ного розвитку і торгівлі, Міністерства екології та 

природних ресурсів, а також Державної служби 

України з питань безпечності харчових продук-

тів та захисту споживачів. Віце-прем'єр-міністр 

подякувала представникам громадянського су-

спільства за проведену роботу щодо оцінки стану 

реалізації Угоди про асоціацію, результатом якої 

став звіт УСПСГ в розробці якого брали участь 

експерти Бюро соціальних та політичних розро-

бок. «Ця зустріч дозволяє нам підсумувати нашу 

спільну з громадськістю роботу протягом року по 

імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС», 

— зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе. 

Громадські експерти представили свої оцінки ви-

конання Угоди про асоціацію. Угода виконується 

заповільно, нерівномірно, неповно, без належ-

ного залучення громадськості та інших зацікав-

лених сторін і без достатнього фінансування, 

внаслідок чого Україна втрачає багато можли-

востей, передбачених Угодою. Такими є основні 

висновки експертів Української сторони Плат-

форми громадянського суспільства Україна-ЄС 

— української частини двостороннього органу 

громадського контролю за виконанням Угоди, 

створеного відповідно до самої Угоди — викладе-

ні в дослідженні «Від цілей до результатів: вико-

нання Угоди про асоціацію очима стейкхолдерів» 

та англійська версія «From objectives to results: 

the implementation of the EU-Ukraine associaciation 

agreement as seen by stakeholders« Досліджен-

ня, виконане за підтримки проекту «Громадська 

синергія«, що фінансується ЄС і виконується 

Міжнародним фондом «Відродження«, є першою 

спробою оцінити якість та повноту виконання ок-

ремих положень Угоди про асоціацію за унікаль-

ною методологією, що передбачає залучення 

різних зацікавлених сторін (стейкхолдерів) — від-

повідальних посадовців, експертів, представни-

ків громадськості та бізнесу, які оцінювали Угоду 

у 8 окремих сферах. Всього в оцінюванні взяло 

участь 130 представників стейкхолдерів, було 

проаналізовано 47 рішень Верховної Ради та ор-

ганів виконавчої влади, сформовано 68 висновків 

та надано 135 рекомендацій 21 органу влади.

Експерти ГО «Бюро соціальних та політичних 

розробок» Марфа Скорик та Ростислав Дзунд-

за являються авторами розділу «Рівність та не-

дискримінація в галузі зайнятості, соціальної по-

літики та послуг (глава 21 Угоди про асо- ціацію 

між Україною та ЄС)» Звіту Української сторони 

Платформи громадянського суспільства Украї-

на–ЄС щодо оцінки реалізації Україною окремих 

положень Угоди про асоціацію між Україною і 

Європейським Союзом «Імплементація 6-ти анти-

дискримінаційних Директив Ради ЄС все ще зна-

ходиться на початковому етапі, а урядовий план із 

їх впровадження мало відповідає тематиці та на-

прямам цих Директив. Наприклад, Урядовий план 

передбачав заходи щодо людей з інвалідністю, 

але у ньому практично не врахована дискриміна-

ція за віком та за статтю й сімейним статусом—

за ними в Україні дискримінують найбільше« — 

заявила Марфа Скорик, експертка Бюро соціаль-

них та політичних розробок.

Детальніше

20 ГРУДНЯ
2017

http://eu-ua-csp.org.ua/csp-activity/analytics/102-zvit-us-pgs-AA-2017/
http://eu-ua-csp.org.ua/csp-activity/analytics/102-zvit-us-pgs-AA-2017/
https://drive.google.com/file/d/1o57qeCyRdYtfd9LqoryaB-mtc04Dm8cc/view
https://drive.google.com/file/d/1o57qeCyRdYtfd9LqoryaB-mtc04Dm8cc/view
https://drive.google.com/file/d/1o57qeCyRdYtfd9LqoryaB-mtc04Dm8cc/view
https://www.bureau.in.ua/index.php/news/225-nedostatne-planuvannya-ta-brak-komunikatsiji-zi-stejkkholderami-prichini-vidstavannya-z-vikonannyam-ugodi-pro-asotsiatsiyu
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ФІНАНСИ

  Представництво дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні — 1 349 382 грн

   Проект «Громадська синергія» що виконується  

Міжнародним фондом «Відродження» — 275 000 грн.

   Проект «Регіональний механізм підтримки громадянського суспільства  

країн Східного партнерства» фінансується Європейським союзом — 140 580 грн

  Форум громадянського суспільства Східного партнерства — 153 280 грн

  Благодійні та членські внеснки — 142 256 грн

Усього:
2 060 494 грн
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ЗАХОДИ  
БЮРО 
У 2017 

РОЦІ

1 МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

7 ТРЕНІНГІВ У ОТГ
26 ВІЗИТІВ В ОТГ

3 КРУГЛИХ СТОЛИ ТА
6 ЗАСІДАННЯ KEP

РОЗРОБЛЕНО 12 
АНАЛІТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
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ОСНОВНІ  
ВИТРАТИ

  ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ

   АНАЛІТИКА

  АДМІНІСТРАТИВНІ 

56%

13%

31%

У грудні 2017 року Бюро пройшло фінансовий аудит від Представництва дитячого фонду  

ООН (ЮНІСЕФ) по проекту «Сильна місцева громада — Соціальна місцева громада»




