
 

ПРОЕКТ 
Засідання фахової мережі з питань соціального захисту та 

соціального забезпечення 
 

Дата: 31.08.21 
Формат: онлайн за посиланням 

https://auc-ukraine.webex.com/auc-ukraine-ru/j.php?MTID=m21e0645eb8420cc424f21a1a04bd970b 
 
Мета: обговорення актуальних проблем діяльності органів місцевого самоврядування у 
сфері соціального захисту населення, а також вироблення спільних пропозицій з 
розглянутих питань, зокрема щодо:  
• організації діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в 

контексті розподілу повноважень у сфері між органами влади, зокрема з 2022 року; 
• забезпечення надання соціальних послуг в територіальній громаді, зокрема 

визначення потреб населення у соціальних послугах. 
Учасники: керівники (представники) органів соціального захисту населення сільських, 
селищних, міських рад. 
Запрошені: представники Міністерства соціальної політики України, Дитячого фонду 
ООН ЮНІСЕФ. 
Фасилітатор: експерт з питань соціального захисту та соціального забезпечення 
Асоціації міст України Миколюк Назар. 
 

ПРОГРАМА 
Час Tема Доповідач 

День 1: 31.08.21 

11.00 – 11.10 Реєстрація учасників. Віртуальна кава 

11.10 – 11.15 Вітальне слово, обговорення мети заходу 

Миколюк Назар Миронович 
Експерт з питань соціального захисту 
та соціального забезпечення 
Асоціації міст України 

11.15 – 11.40 

Законодавчий розподіл повноважень у сфері 
соціального захисту населення між органами 
державної влади та органами місцевого 
самоврядування 

Представник Мінсоцполітики 

11:40 – 11.50 

Організація діяльності виконавчих органів 
міських рад міст обласного значення в 
контексті підготовки до розподілу 
повноважень у сфері соціального захисту 
населення 

Мащенко Ігор Геннадійович 
Начальник управління соціального 
захисту населення та охорони 
здоров’я Токмацької міської ради 

11.50 – 12.00 

Практика забезпечення виконання 
повноважень у сфері соціального захисту 
населення на території селищних 
територіальних громад 

Квашко Наталія Віталіївна 
Начальник відділу соціального 
захисту населення виконавчого 
комітету Веселівської селищної ради  

12.00 – 12.15 Загальне обговорення питання Учасники засідання фахової мережі 

12.15 – 12.30 

Законодавче забезпечення надання 
соціальних послуг в територіальній громаді, 
зокрема визначення потреб населення у 
соціальних послугах 

Представник Мінсоцполітики 

12.30-12.45 
Міжнародна підтримка посилення соціальної 
підтримки сімей із дітьми в контексті розвитку 
соціальних послуг 

Представник ЮНІСЕФ 
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12.45-12.55 
Практика забезпечення надання соціальних 
послуг в територіальній громаді та визначення 
потреб населення у соціальних послугах 

Носаль Максим Сергійович 
Начальник Відділу соціального 
захисту населення Старобільської 
міської ради 

12.55-13.05 Організація визначення потреб 
територіальної громади у соціальних послугах 

Кучер Галина Михайлівна 
Начальник управління праці та 
соціального захисту населення 
Уманської міської ради 

13.05-13.15 Загальне обговорення питання Учасники засідання фахової мережі 

13.15-13.20 Підбиття підсумків, напрацювання пропозицій 

Миколюк Назар Миронович 
Експерт з питань соціального захисту 
та соціального забезпечення 
Асоціації міст України 

 

 


