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Навіщо децентралізація?
• Наближення послуг до людей

• Прийняття рішень в громадах, а не 
в Державою

• Підвищення фінансової 
спроможності громад

• Підвищення відповідальності 
місцевої влади за благополуччя 
громадян

• Підвищення якості послуг
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Добровільна децентралізація до 2021 року

Область (облрада, ОДА)/Уряд

Місто обласного значення

ОТГ

Район (райрада, РДА)

Інші села, селища, міста Міжбюджетні відносини

Державна соц підтримка

Державні програми, 
звітування, контроль
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Децентралізація після 2021 року

Область (облрада, ОДА)/Уряд

ТГ з містом обласного значення

Район (райрада, РДА)

Інші села, селища, міста

Міжбюджетні відносини

Державна соц підтримка

Державні програми, 
звітування, контроль

ТГ (інші)
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Окремі неузгодж ені повноваж ення органів влади у 
сфері соцзахисту у 2021 році

Повноваж ення Хто виконує
Призначення і виплата держ авної
підтримки, адміністрування цих виплат

Виконавчі органи міських рад міст
обласного значення та РДА

Організація надання базових соціальних
послуг та здійснення соціальної роботи

Виконавчі органи сільських, селищних,
сільських рад та РДА (в частині
компенсацій)

Прийом документів для призначення і
виплати держ авної соціальної підтримки

Виконавчі органи сільських, селищних,
сільських рад та РДА (поштою)

- Створення прийомних сімей та дитячих
будинк ів сімейного типу
- Облік дітей, як і мож уть бути усиновлені,
передані під опіку, піклування
- Облік осіб, як і баж ають усиновити
дитину

Виконавчі органи міських рад та РДА



У 2022 РОЦІ
ПОВНОВАЖЕННЯ НЕ

ЗМІНЮЮТЬСЯ!!!

скорочувати органи соцзахисту не 
рекомендується 



Очікування з 2023 року (у соцзахисті)
(після прийняття ЗУ № 5849)

1. Обласна Нацсоцслуж ба

2. Районна Нацсоцслуж ба

3. ОМС базового рівня

1. Облрада?
2. ОДА?
3. Райрада?
4. РДА?
5. Держ авний захист дітей?

Повноваж ення у соцзахисті:



Що передбачає реформа та ЗУ № 5849?
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• прийом заяв та передача їх 
Нацсоцслужбі;

• базові соц. послуги та соц. 
робота;

• створення ПС та ДБСТ;
• опіка та  піклування;
• захист прав дітей;
• облік окремих категорій 

дітей (буде уточнено у 
законодавстві)

Н
ац

со
цс

лу
ж

ба

• призначення і виплата
держ. підтримки;

• державний контроль:
- дотримання законодавства 
при наданні соц. підтримки;
- використання коштів 
держбюджету;
- дотримання прав дітей;

• захист прав дітей (буде
уточнено у законодавстві).



Повноваж ення у системі соціального захисту

Загальні

• Бюджетний кодекс 
України

Соціальний 
захист

• Спеціальні ЗУ щодо 
окремих категорій 
громадян

Соціальні 
послуги

• ЗУ про соціальні 
послуги

• ЗУ про соціальну 
роботу з сім’ями, 
дітьми та молоддю

Захист прав 
дітей

• ЗУ про охорону 
дитинства

• ЗУ про 
забезпечення 
організаційно-
правових умов 
дітей-сиріт та  дітей, 
ПБП

• ЗУ про органи і 
служби у справах 
дітей та  спец 
установи для дітей



1. Повноваж ення у соціальному захисті
(основні для невеликих громад)

1. Місцеві програми соціального захисту, розпорядник коштів (якщо
самостійна юр. особа та наявна бухгалтерія)

2. Державні програми забезпечення житлом окремих категорій
громадян (УБД, діти)

3. Прийом документів та передача їх в РДА для призначення і виплати
державної підтримки/ направлення в Фонд соц. захисту осіб з інва

4. Реабілітація, оздоровлення (зокрема за наявності власних закладів)

5. Створення умов доступності (комітет доступності)

6. Інші окремі завдання (бездомність, подання допомоги окремим
громадянам, контроль за додержанням законодавства про працю)



2.1. Повноваж ення у захисті прав дітей
(основні для невеликих громад)

1. Усі заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей

2. Запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню
дітьми правопорушень

3. Координація усіх органів щодо захисту дітей

4. Підготовка рішень про патронат

5. Підготовка рішень про ПС, ДБСТ (для міських територіальних громад)

6. Ведення обліків та реєстрів дітей



2.2. Повноваж ення у захисті прав дітей
(основні для невеликих громад)

7. Підготовка клопотання про невідкладне відібрання дитини

8. Організація позбавлення , відібрання дитини у батьків без
позбавлення їх батьківських прав

9. Підготовка усіх проєктів рішень органу опіки та піклування

10. Збір документів , необхідних для надання спец статусу дитині

11. Участь в опитуваннях, допитах малолітніх і неповнолітніх свідків
кримінальних правопорушень та злочинів

12. Контроль щодо умов утримання і виховання дітей в спец закладах,
патронатних сім ’ях, опікунів , піклувальників , ДБСТ



2.3. Повноваж ення у захисті прав дітей
(основні для невеликих громад)

13. Підготовка клопотання про невідкладне відібрання дитини

14. Розгляд звернень роботодавців щодо звільнення дітей

15. Забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей

16. Представництво від імені органу опіки та піклування інтересів дітей,
розлучених із сім’єю

17. Забезпечення організації діяльності Комісії з питань захисту прав
дитини

18. І багато інших повноважень



3. Повноваж ення у соціальних послугах

1. Організація надання базових соц. послуг, здійснення соц. роботи

2. Визначення потреб населення у соц. послугах

3. Соціальне замовлення, інші форми організації соц. послуг

4. Моніторинг надання соц. послуг

5. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів

6. Ведення реєстрів отримувачів та надавачів соц. послуг

7. Виплата компенсації за догляд
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