
 
 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування 
«Асоціація міст України» в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування 

в Україні» (ПУЛЬС), який реалізується спільно з  
Агентством США з міжнародного розвитку 

 
ПРОГРАМА 

 засідання Секції АМУ з питань соціального захисту населення 
 
 

23-24 лютого 2017 р.             м. Умань 
 

23 лютого 2017 року 
 

 
 
 
11:15 – 11:30 
 
 
11.30 – 12.00 
 

Поселення учасників засідання Секції АМУ з питань соціального захисту населення 
Готель «Фортеця» (м. Умань, вул. Фортечна, 52) 
 
Трансфер від готелю до Уманської міської ради 
Уманська міська рада (м. Умань, пл. Соборності,1) 
 
Реєстрація учасників засідання Секції АМУ 
Кава 
 

12.00 – 12.10 
 
 
 
12:10 – 12:20 
 
 
 
12:20 – 12:30 

Відкриття засідання Секції АМУ. Привітання учасників засідання Секції від 
Уманської міської ради 
Уманський міський голова Цебрій Олександр Володимирович 
 
Привітання учасників засідання Секції від Міністерства соціальної політики 
України 
Представники Мінсоцполітики 
 
Обговорення питання реалізації державної політики у сфері забезпечення молоді 
житлом 
Перший заступник Голови правління Державного фонду сприяння молодіжному 
житловому будівництву Комнатний Сергій Олександрович 
 

12.30 – 13.45 Зміни в законодавстві сфери соціального захисту населення 
1. Фінансування деяких гарантованих державою пільг, зокрема пільгового перевезення, 

за рахунок коштів місцевих бюджетів (Закон України «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України» від 20.12.2016 № 1789-VIII). 
Директор Департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики 
Музиченко Віталій Володимирович 

2. Здійснення органами місцевого самоврядування контролю за додержанням 
законодавства про працю та зайнятість населення (Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII 
Аналітик Аналітичного центру Асоціації міст України Миколюк Назар Миронович 

3. Законодавче регулювання діяльності служби у справах дітей (Закон України «Про 
внесення зміни до статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей» щодо удосконалення правового статусу служб у 
справах дітей» від 19.01.2017 № 1824-VIII) 
Заступник директора Департаменту захисту прав дітей та усиновлення 
Мінсоцполітики Вовк Володимир Семенович 

4. Впровадження електронного квитка у громадському транспорті (Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження 
автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському 
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транспорті» від 17.01.2017 № 1812-VIII) 
Аналітик Аналітичного центру Асоціації міст України Миколюк Назар Миронович 

5. Компенсація з місцевих бюджетів різниці вартості житлово-комунальних послуг, що 
перевищують соціальні нормативи, встановлені державою (постанова КМУ від 
11 листопада 2016 р. № 803 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 6 серпня 2014 р. № 409 і від 23 серпня 2016 р. № 534») 
Директор Департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики 
Музиченко Віталій Володимирович 

 
13:45 – 14:45 
 
14.45 – 16:20 

Обід 
 
Законодавча карта реформування сфери «Соціальний захист населення» 
Аналітик Аналітичного центру Асоціації міст України Миколюк Назар Миронович 
 

16:20 – 17:00 Обговорення проблем галузі та необхідних змін до чинного законодавства 
1. Розподіл власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування у 

сфері соціального захисту населення (нова редакція статті 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні») 
Аналітик Аналітичного центру Асоціації міст України Миколюк Назар Миронович 

2. Реформування соціального забезпечення: деінституціалізація інтернатних установ; 
поєднання соціальної та медичної складових (утворення центрів медико-соціальної 
допомоги); організація обліку громадян, які потребують соціальної підтримки 
Начальник Управління профілактики соціального сирітства Мінсоцполітики Пінчук 
Ірина Миколаївна 
 

17.00  – 17.30 
 
17:30 – 17:45 

Загальна дискусія, формування пропозицій 
 
Трансфер до готелю 
 

19.00 Вечеря  
 

24 лютого 2017 року 
 

09:15 – 09:30  
 
09.30 – 11.30 
 
 
 
 
 
 
 

Трансфер до Уманської міської ради 
 
Обмін досвідом з вирішення проблем у сфері соціального захисту населення: 
1. Організація органами місцевого самоврядування пільгового перевезення, деяких 

інших гарантованих державою пільг 

2. Оформлення та здійснення виплат субсидії, інших пільг та допомог 

3. Будівництво (придбання) житла для пільгових категорій громадян, зокрема учасників 
бойових дій, та їх сімей 

11:30 – 11:45 Перерва на каву 
 

11.45 – 12.15 
 
 
12:15 – 12:30 
 
13:00 

Обговорення організаційних питань діяльності Секції.  
Закриття засідання Секції 
 
Трансфер до готелю 
 
Обід 
Від’їзд учасників 
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	ПРОГРАМА

