
 

 

ПРОЕКТ 

Діалоговий захід з питань соціального захисту та соціального 
забезпечення 

 

Дата: 10-11.06.21 
Формат: м. Дніпро, Прем’єр-готель Абрі, Узвіз Ярмарковий 1 

 
Мета: обговорення актуальних проблем діяльності органів місцевого самоврядування у 
сфері соціального захисту населення, а також вироблення спільних пропозицій з 
розглянутих питань, зокрема щодо організації надання допомог та субсидій, організації 
соціального забезпечення, забезпечення ветеранів війни житлом, децентралізації 
повноважень у сфері та формування пропозицій з їх вирішення. 
Учасники: керівники (представники) органів соціального захисту населення сільських, 
селищних, міських рад, громадські організації. 
Запрошені: представники Міністерства соціальної політики України, Міністерства у 
справах ветеранів України, департаменту соціального захисту населення 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 
Фасилітатор: експерт з питань соціального захисту та соціального забезпечення 
Асоціації міст України Миколюк Назар. 
 

ПРОГРАМА 
Час Tема Доповідач 

День 1: 10.06.21 

09.30 – 10.15 Реєстрація учасників. Кава 

10.15 – 10.30 Вітальне слово 

Борис Філатов, Дніпровський міський голова  
 
Назар Миколюк, експерт Асоціації міст України 
 
Представники Мінсоцполітики, Мінветеранів 

10.30 – 11.30 

Обговорення проблемних питань 
щодо призначення і виплати 
житлових субсидій, формування 
пропозицій з їх вирішення 

Оксана Овраменко, державний експерт 
Директорату адресної соціальної підтримки 
населення та розвитку соціального 
інспектування Мінсоцполітики 
 
Валентина Войткова, Директор департаменту 
соціальної політики Вінницької міської ради 

11:30 – 12.20 

Обговорення проблемних питань 
щодо організації надання 
соціальних послуг, формування 
пропозицій з їх вирішення 

Оксана Суліма, заступник генерального 
директора Директорату розвитку соціальних 
послуг та захисту прав дітей Мінсоцполітики 
 
Олена Фартушна, керівник експертної групи 
Директорату розвитку соціальних послуг та 
захисту прав дітей Мінсоцполітики 
 
Тетяна Шевченко, начальник відділу 
соціального захисту населення Білозірської 
сільської ради 

12.20 – 13.15 

Обговорення проблемних питань 
щодо  організації надання 
адміністративних послуг 
соціального характеру в умовах 
децентралізації, розмежування 
повноважень органів державної 
влади та органів місцевого 
самоврядування, формування 
пропозицій з їх вирішення 

Любов Черська, керівник експертної групи 
Директорату адресної соціальної підтримки 
населення та розвитку соціального 
інспектування Мінсоцполітики 
 
Людмила Кочерга, начальник відділу 
соціального захисту населення Іларіонівської 
селищної ради 

13.15 – 14.30 
Обід  
(Прем’єр-готель Абрі, Узвіз Ярмарковий 1) 



 

 

14.30 – 15.15 

Обговорення проблемних питань 
щодо забезпечення житлом деяких 
категорій осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, а 
також членів їх сімей, формування 
пропозицій з їх вирішення 

Ігор Мальцев, директор Директорату 
соціального захисту Мінветеранів 
 
Світлана Маринченко, перший заступник 
директора департаменту соціального захисту 
населення Сумської міської ради 

15.15 – 16:00 

Обговорення проблемних питань 
щодо виплати разової грошової 
допомоги до 5 травня, формування 
пропозицій з їх вирішення 

Олександр Курій, керівник експертної групи 
Директорату соціального захисту Мінветеранів 
 
Ірина Коробка, директор Департаменту 
соціального захисту населення Маріупольської 
міської ради 

16.00 – 16.30 

Взаємодія громадських об’єднань 
та органів місцевого 
самоврядування у сфері 
соціального захисту населення на 
прикладі Дніпровської міської 
територіальної громади 

Ганна Карпеченкова, голова громадської 
організації «Пані Патронеса» 
 
Ганна Довготько, начальник управління-служби 
у справах дітей Дніпровської міської ради 

16.30 – 17.00 
Кава-брейк 
(Прем’єр-готель Абрі, Узвіз Ярмарковий 1) 

17.00 – 18.00 
Обговорення інших проблемних 
питань сфери, формування 
пропозицій щодо їх вирішення  

Назар Миколюк, експерт Асоціації міст України 
 
Учасники заходу 

18.00 – 19.00 
Вечеря 
(Прем’єр-готель Абрі, Узвіз Ярмарковий 1) 

День 2: 11.06.21 

09.00 – 10.45 

Ознайомлення із соціальною 
інфраструктурою Дніпровської 
міської ради: 

 правобережне управління 
соціального захисту населення в 
Новокодацькому районі 
(вул. Трудова, 1 А); 

 комунальний заклад соціального 
захисту «Центр соціальної 
підтримки дітей та сімей 
«Мамине Щастя» Дніпровської 
міської ради (просп. Олександра 
Поля, 121-б); 

Учасники заходу 

10:45 – 11.00 
Кава-брейк 
(Прем’єр-готель Абрі, Узвіз Ярмарковий 1) 

11.00 – 13.00 

Обговорення кращих практик 
місцевого самоврядування 
(Прем’єр-готель Абрі, Узвіз 
Ярмарковий 1) 

Учасники заходу 

13.00 - 14.00 
Обід 
(Прем’єр-готель Абрі, Узвіз Ярмарковий 1) 

14:00 – 16.00 

Ознайомлення із соціальною 
інфраструктурою Дніпровської 
міської ради: 

 відділення для жінок, які 
постраждали від домашнього 
насильства та/або насильства за 
ознакою статі Комунального 
закладу соціального захисту 
«Центр соціальної підтримки 
дітей та сімей «Мамине Щастя» 

Учасники заходу 



 

 

Дніпровської міської ради (вул. 
Робоча, 24-а); 

 відділення для бездомних осіб 
Міського центру соціальної 
допомоги (вул. Лоцманська, 22). 

 


