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3Вступ

Вступ
На даний час в українському суспільстві існує ряд соціальних 

проблем, що потребують невідкладного вирішення, а саме: доступ 
до медицини, працевлаштування, освіта, доступність інфраструктури 
для людей з інвалідністю, захист дітей, житло, кваліфікована 
правова допомога, доступ до пенсій, соціальних виплат й інших 
видів державного забезпечення. Особливої уваги потребують 
проблеми, пов’язані з внутрішнім переміщенням1. Для значної 
частини переселенців, навіть через п’ять років після початку бойових 
дій, особливо актуальними залишаються питання доступного житла, 
психологічної підтримки та всебічної інтеграції у приймаючі громади.

Стимули та можливості самоорганізації громадян для 
вирішення актуальних проблем громади є наріжним каменем для 
досягнення Цілей сталого розвитку 2016-2030, що були затверджені 
у 2015 році на саміті ООН з питань сталого розвитку. До даних 
цілей відносяться, зокрема такі: сприяння побудові миролюбного й 
відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення 
доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та 
заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях; забезпечення 
відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і 
населених пунктів; скорочення нерівності всередині країн і між ними; 
сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному 
зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх; 
подолання бідності у всіх її формах та ін2.

Світовий досвід показує, що коли держава не здатна у достатній 
мірі фінансувати власну соціальну сферу, бути гнучкою для швидкого 
реагування на зміни у соціумі та ефективно надавати соціальні 
послуги, то виникає потреба у проведенні реформ, що забезпечують 
формування ринку соціальних послуг, роздержавлення соціальної 
сфери, та впровадження системи соціального замовлення (so-
cial contracting). Європейський і американський досвід місцевого 
самоуправління – це процес постійної боротьби людей за право 

1 Звіт про результати проведеної в 2019 році спільної оцінки потреб біженців, шукачів притулку 
і внутрішньо переміщених осіб в Україні. УВКБ ООН. URL: https://www.unhcr.org/ua/wp-content/
uploads/sites/38/2019/08/2019-08-19-PA_UKR.pdf?fbclid=IwAR1xBqPMzrRG0FWsr7-z5f05usEgQRxrIl
KhfTrE4vOqxJO8J0qdsTICapk.
2 Цілі сталого розвитку 2016-2030. United Nations in Ukraine. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-
rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.
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самим брати участь у вирішенні соціальних проблем, використовуючи 
ресурси, у тому числі ті, що належать державі.

Система соціального забезпечення, що залишилася в Україні ще 
з радянських часів, з кожним роком доводить свою неефективність. 
Виникає запитання чи завжди доцільно використовувати державні 
ресурси на утримання закладів, що покликані забезпечувати надання 
соціальних послуг населенню, але часто виконують свою роботу 
малоефективно, а в деяких випадках недбало та непрофесійно. За 
умови забезпечення дієвого конкурентного ринку соціальних послуг 
і якісного громадського контролю, можна досягти підвищення якості 
соціальних послуг та створити умови для ефективного вирішення 
актуальних соціальних проблем.

 

Методологія
Дане дослідження проведено громадською організацією 

«КримСОС» із залученням зовнішніх експертів та науковців.
Поняття «соціальне замовлення» використовується у тому сенсі, 

в якому воно вживається в українському законодавстві, зокрема 
у Законах України «Про соціальні послуги» та інших нормативно-
правових актах (див. розділи 1 і 6).

Вплив соціального замовлення на інституціональний розвиток 
регіонів базується на аналізі наукових публікацій українських та 
закордонних авторів, звітів неурядових організацій та українського 
законодавства.

Тенденції розвитку та джерела фінансування громадянського 
суспільства в Україні було проаналізовано з огляду на статистичні 
спостереження, розрахунки й узагальнення, проведені на основі 
даних Державної служби статистики України. 

Розділ «Міжнародний та український досвід впровадження 
соціального замовлення» було підготовлено завдяки вивченню 
аналітичних і нормативних матеріалів за результатами міжнародних 
зустрічей експертів з питань впровадження механізму соціального 
замовлення, обласних цільових програм соціального забезпечення, 
розпоряджень органів місцевого самоврядування тощо.

Інформацію про стан соціального замовлення в окремих 
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областях України було отримано завдяки аналізу відповідей на запити 
щодо отримання публічної інформації (згідно Закону України «Про 
доступ до публічної інформації»3), які було надіслано до органів 
місцевого самоврядування, що мають у розпорядженні інформацію 
про фінансування соціальної сфери у тому чи іншому населеному 
пункті або області. Вибірка є репрезентативною для проекту 
«Посилення спільнот ВПО в Центральній та Західній Україні», який 
реалізує ГО «КримСОС» за фінансової підтримки Агентства ООН у 
справах біженців. Станом на серпень 2019 року за даним проектом 
проводилася робота із 76 організаціями та ініціативними групами 
із таких областей: Полтавської, Сумської, Черкаської, Чернігівської, 
Київської, Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Чернівецької, 
Тернопільської, Рівненської, Волинської, Львівської, Івано-Франківської 
та Закарпатської. Загалом було проаналізовано 64 відповіді на запити, 
що надійшли від розпорядників інформації із вищезгаданих областей. 
Крім того, аналіз включає дані з м. Харків та м. Одеса, оскільки 
це перші населені пункти, які почали впроваджувати механізм 
соціального замовлення на місцевому рівні.

Нормативно-правовий аналіз забезпечення соціального 
замовлення в Україні проведено на основі чинного національного 
законодавства, зокрема законів України, постанов і розпоряджень 
Кабінету Міністрів, Бюджетного та Цивільного кодексів, наказів 
Міністерства соціальної політики тощо.

 

1. Визначення поняття 
«соціальне замовлення»

Згідно Закону України «Про соціальні послуги» від 2003 року4, 
соціальне замовлення – це засіб регулювання діяльності у сфері 
надання соціальних послуг шляхом залучення на договірній основі 
суб’єктів господарювання для задоволення потреб у соціальних 
послугах, визначених місцевими органами виконавчої влади та 
3 Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.
4 Про соціальні послуги: Закон України від 19.06.2003 № 966-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/966-15.
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органами місцевого самоврядування.
Новим Законом України «Про соціальні послуги», що введено 

в дію з 1 січня 2020 року5, соціальне замовлення визначається як 
засіб регулювання діяльності у системі надання соціальних послуг 
шляхом залучення на договірній основі надавачів соціальних послуг 
для задоволення потреб осіб/сімей у соціальних послугах відповідно 
до результатів визначення потреб населення адміністративно-
територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних 
послугах.

З точки зору можливостей впровадження в Україні, соціальне 
замовлення (муніципальне соціальне замовлення) можна розуміти як 
комплекс заходів адміністративного характеру, що регулює діяльність 
у сфері соціальних послуг і здійснюється за допомогою залучення 
на конкурсній основі організацій та суб’єктів господарювання для 
вирішення актуальних соціальних проблем.

Тож, соціальне замовлення передбачає не просто виділення 
коштів неурядовим організаціям, а створення умов для ефективного 
задоволення потреб у соціальних послугах завдяки відкритому 
конкурсу проектів надавачів соціальних послуг, попередньому 
визначенні потреб у таких послугах та максимально ефективному 
використанню бюджетних ресурсів.

2. Вплив соціального замовлення 
на інституціональний розвиток 
регіонів

Соціальне замовлення, як інклюзивний соціально-політичний 
інститут, успішно діє в економічно розвинених демократичних 
країнах. Така система соціального забезпечення здатна заохочувати 
великі групи людей до участі у процесі прийняття рішень та вирішення 
актуальних проблем громади6.
5 Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2671-19.
6 Дубич. К. В. Соціальне замовлення – ефективний механізм надання соціальних послуг в 
Україні. Електронне наукове фахове видання Національної академії державного управління при 
Президентові України. 2013. № 202/4-9. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej17/PDF/14.pdf.
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Соціальне замовлення створює умови для прискорення 
регіонального розвитку завдяки таким чинникам:

• роздержавлення соціальної сфери та звільнення держави 
від функцій безпосереднього надання соціальних послуг 
громадянам;

• зменшення прямих бюджетних видатків й економія коштів для 
більш ефективного надання соціальних послуг;

• забезпечення ефективного функціонування ринку соціальних 
послуг на конкурентній основі;

• підвищення якості надання соціальних послуг;

• максимальне наближення соціальних послуг до безпосередніх 
споживачів;

• зниження рівня корупції за рахунок звуження повноважень 
державних службовців у процесі прийняття рішень щодо 
надання соціальних послуг;

• розвиток громадянського суспільства за рахунок підвищення 
соціальної активності громадян, розширення сфери 
відповідальності громадських об’єднань і прозорій участі у 
розподілі бюджетних коштів;

• інтеграція до міжнародної спільноти завдяки підвищенню 
довіри до держави шляхом запровадження дієвих механізмів 
соціального замовлення;

• громадський контроль органів державної влади;

• підвищення соціальної захищеності населення.

Соціальне замовлення, що здійснюється на основі відкритого 
конкурсу та прозорої процедури, із залученням широкого кола 
неурядових організацій, у сукупності з іншими інклюзивними 
соціально-економічними та політичними інститутами, може 
давати довготривалий позитивний ефект для розвитку регіонів, що 
полягатиме в економії та більш ефективному використанні бюджетних 
коштів, створенні умов для дієвої конкуренції та підвищенні якості 
соціальних послуг.
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3. Тенденції розвитку та джерела 
фінансування громадянського 
суспільства в Україні

Незважаючи на довготривалу внутрішню та зовнішню 
гуманітарну, політичну й соціальну кризу, громадянське суспільство в 
Україні продовжує розвиватися, у багатьох випадках, беручи на себе 
функцію вирішення проблем, пов’язаних із подоланням наслідків 
бойових дій.

За даними Державної служби статистики, станом на серпень 
2019 року, в Україні зареєстровано 195135 неурядових організацій 
громадянського суспільства, з яких найбільш чисельні – громадські 
організації (44,57%). Також, до них відносяться об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків (16,12%), профспілки та 
їх об’єднання (14,43%), релігійні організації (13,43%), благодійні 
організації (9,64%), громадські спілки (0,83%), органи самоорганізації 
населення (0,82%) і творчі спілки (0,16%). Детальніше див. у таблиці 1.

Таблиця 1. Динаміка чисельності зареєстрованих неурядових 
організацій в Україні

Неурядові організації 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 01.08.19

громадські організації 74500 77286 75828 70321 75988 80461 86970

громадські спілки - - - 753 990 1254 1627

релігійні організації 24720 25475 24957 23261 24072 25223 26206

профспілки, об’єднання 
профспілок 28852 29724 28890 26321 26899 27601 28166

творчі спілки 278 298 277 279 292 311 316

благодійні організації 14055 14999 15934 15384 16837 17726 18802

об'єднання співвласників 
багатоквартирних 
будинків

15018 16213 15992 17109 26080 27999 31454

органи самоорганізації 
населення 1426 1503 1372 1415 1497 1552 1594

разом 158849 165498 163250 154843 172655 182127 195135

Джерело: сформовано на основі даних Державної служби статистики7

7 Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання. Архів 
Державної статистичної служби України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2019/
ks_opfg/arh_ks_opfg_19.htm.
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З 2013 по 2019 рр., кількість НУО зросла із 158849 до 195135 
одиниць, при чому зменшення спостерігалося лише у 2015 та 2016 
роках (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка чисельності НУО в Україні

Сер.2019Січ.2018Січ.2017Січ.2016Січ.2015Січ.2014Січ.2013

158 849

195 135

165 498 163 250 154 843
172 655 182 127

Джерело: складено за даними Державної служби статистики8

Збільшення кількості неурядових організацій має слабку 
обернену взаємозалежність із динамікою чисельності населення 
України (див. табл. 2 і рис 2). Коефіцієнт кореляції = -0,55492. Це 
свідчить про те, що, незважаючи на щорічне зменшення чисельності 
населення, кількість зареєстрованих громадських, благодійних, 
релігійних організацій, громадських, професійних і творчих спілок, 
ОСББ і органів самоорганізації населення збільшується.

Таблиця 2. Динаміка чисельності населення та НУО в Україні
рік кількість НУО чисельність населення України
2013 158849 45553,0

2014 165498 45426,2

2015 163250 42910,1

2016 154843 42738,1

2017 172655 42558,3

2018 182127 42364,9

2019 195135 41990,3

Сформовано на основі даних Державної служби статистики9

8 Там само.
9 Демографічна та соціальна статистика / Населення та міграція. Державна служба статистики 
України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
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Рис. 2. Динаміка кількості неурядових організацій на 100000 
населення
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Джерело: складено за даними Державної служби статистики10

Недержавні організації отримують фінансування із різних 
джерел, а саме: від благодійної діяльності (включає в себе 
перерахування від підприємств та організацій України, від громадян 
України та нерезидентів), членських внесків, господарської діяльності. 
Також, відповідно до статті 23 ЗУ «Про громадські об’єднання»11, НУО 
зі статусом юридичної особи мають право на фінансову підтримку за 
рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

За даними Держаної служби статистики України, у 2018 році 
найбільше коштів громадські організації отримали від благодійності 
(36,47%), в тому числі від нерезидентів (21,63%) підприємств та 
організацій України (11,11%), громадян України (3,72%). Також, від 
членських внесків (6,87%), господарської діяльності (6,6%), інших 
джерел, що передбачені ЗУ «Про громадські об’єднання» та не 
суперечать законам України (8,7%). З Державного бюджету України та 
місцевих бюджетів – лише 2,36% та 2,53% відповідно. Див. табл. 3.

10 Там само.
11 Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/4572-17.
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Таблиця 3. Надходження коштів громадських організацій за 
джерелами, тис. грн., 2018 р.

з Дер-
жавно-
го бюд-
жету

з місце-
вого 
бюд-
жету

від 
член-
ських 
внесків

від 
благо-
дійної 
діяль-
ності

від 
підпри-
ємств та 
органі-
зацій 
України

від гро-
мадян 
України

від 
нерези-
дентів

від гос-
подар-
ської 
діяль-
ності

з інших 
джерел

273327,2 293094,1 795579,7 4221757,6 1286639,8 430744,1 2504373,7 763769,8 1006615,1

Сформовано на основі даних Державної служби статистики12

Рис. 3. Джерела надходження громадських організацій у 2018 р., 
тис. грн.
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Складено за даними Державної служби статистики13

Беручи до уваги вищенаведену інформацію, можна зробити 
висновок, що, незважаючи на демографічні проблеми, складну 
політичну та соціально-економічну ситуацію всередині держави, 
громадянське суспільство демонструє позитивну тенденцію розвитку. 
Кількість недержавних організацій збільшується, тим самим 
підвищується їх роль у суспільстві. Однак вони продовжують бути 
залежними від зовнішнього фінансування. Так як система соціального 
замовлення недостатньо активно впроваджується в Україні, 
надходження з Державного та місцевих бюджетів, залишаються 
на низькому рівні – всього 4,89%, порівняно з іншими джерелами 
надходжень.

Варто зауважити, що держава, попри позитивну динаміку 
12 Демографічна та соціальна статистика / Суспільна діяльність. Державна служба статистики 
України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
13 Там само.
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розвитку громадянського суспільства, на даний час, не використовує 
у повній мірі цей ресурс. Неурядові організації, у свою чергу, часто 
демонструють низький рівень обізнаності щодо можливостей 
і процедур отримати фінансування від держави, що показує 
необхідність ініціативи співпраці з обох боків.

4. Міжнародний та український 
досвід впровадження соціального 
замовлення

Соціальне замовлення – це не просто виділення грошей на 
вирішення соціальних проблем, а цілеспрямоване надання ресурсів 
найбільш ефективним організаціям на конкурсній основі. До прикладу, 
у Німеччині місцева влада фінансує НУО, які мають чітку програму та 
кошторис витрат, що не перевищує 80% витрат на персонал і до 70% 
усіх витрат. Ресурсів яких не вистачає, організація змушена віднайти 
сама. У цій країні близько 70% коштів, що обертаються у громадському 
секторі поступають через систему соціальних контрактів. У Франції ця 
доля сягає 80%14, а в Україні лише 4,89%.

Після об’єднання Німеччини 1990 року у ФРН майже всі будинки 
для літніх людей, лікарні, дитячі садки й інші соціальні установи, що 
раніше перебували у власності державних соціальних управлінь, 
було передано до благодійних організацій15. Вони стали установами 
при некомерційних організаціях або самостійними неприбутковими 
організаціями.

Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина – країни, які пройшли 
схожий до України шлях реформування. Їх досвід свідчить про те, 
що коли держава не здатна достатньою мірою фінансувати власну 
соціальну сферу, то в країні необхідно провести реформи у напрямках 
роздержавлення соціальної сфери, формування ринку соціальних 
послуг і впровадження системи соціального замовлення.
14 Социальный заказ в странах постсоветского пространства. Сборник аналитических и 
нормативных материалов по итогам Международной встречи экспертов по вопросам 
внедрения механизма социального заказа в постсоветских странах. Одесский общественный 
институт социальных технологий. 2013. URL: https://issuu.com/irf_ua/docs/cs-2014-4-
17?fbclid=IwAR1IPzUz8J0gHOll_X67oUD09I7DF55TxCk9R2vog-ZZhZa9CgeAfkkAJJw.. 
15 Там само.
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Станом на 2019 рік, у нашій державі механізм соціального 
замовлення не має широкого використання. Однак з кожним роком 
усе більше органів місцевого самоврядування приймають положення 
про соціальне замовлення або включають цей механізм до міських 
програм. 

Перші кроки на шляху впровадження соціального замовлення 
в Україні було зроблено ще у жовтні 1996 року. У цей час в Одесі 
пройшла Перша міжнародна конференція з проблем соціальної 
допомоги, метою якої було об’єднати зусилля та ресурси 
представників влади, бізнесу та НУО. Під час конференції було 
вирішено розробити та прийняти Положення про державне соціальне 
замовлення.16

У лютому 1997 року відбувся «круглий стіл», організований 
БО «Дорога до дому» під егідою Одеської Асоціації Милосердя, 
на якому представники НУО, депутати міськради та представники 
міськвиконкому обговорили проект Положення про муніципальне 
соціальне замовлення, яке було підготовлено членом Одеської 
Асоціації Милосердя – Асоціацією підтримки громадських ініціатив 
«Ковчег»17.

Схвалений проект Положення було передано до комісії міської 
ради, проте в той час воно не було прийнято з таких причин:

• відсутність на той момент достатньої законодавчої бази в 
Україні;

• складне економічне становище в державі;

• нестача бюджетних коштів у місті;

• не до кінця розроблена технологія застосування соціального 
замовлення.

У Черкасах в 1998 році також була спроба прийняти адаптоване 
одеське Положення про муніципальне соціальне замовлення, яке 
було передано до комісії міської ради і Антимонопольного комітету. 
Проте тоді Положення так і не прийняли. Згідно відповіді виконавчого 
комітету Черкаської міської ради на запит ГО «КримСОС» від 19 
серпня 2019 року стверджується, що у місті запроваджено механізм 
надання фінансової підтримки громадським об’єднанням соціального 
16 Там само.
17 Там само.
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спрямування на конкурсній основі (соціальне замовлення), що 
ґрунтується на Постанові Кабінету міністрів України №324 «Про 
затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок 
бюджетних коштів»18. Рішенням Черкаської міської ради від 10 
листопада 2017 року № 2-2578 «Про затвердження міської соціальної 
програми «Турбота» на період з 2018 по 2022 роки» передбачено 
проведення конкурсів на виконання соціального замовлення для 
закупівлі соціальних послуг, яких потребує громада міста Черкаси.

У 2000 році Фонд Чарльза Стюарта Мотта підтримав проект 
«Соціальне замовлення – шляхи реформування соціальної сфери 
в Україні», який було подано Асоціацією підтримки громадських 
ініціатив «Ковчег», спільно з Одеським громадським інститутом 
соціальних технологій19.

10 серпня 2000 року вперше в Україні Одеська міська рада 
своїм рішенням № 1440-ХХІІІ прийняла «Положення про соціальне 
замовлення в місті Одесі» (хоча ще в 1996 р. тут проводилися 
обговорення проекту Положення про муніципальне соціальне 
замовлення). За наступні 12 років після впровадження механізму 
соціального замовлення в Одесі пройшло 12 конкурсів, на 
яких громадськими, благодійними організаціями та активними 
громадянами було подано близько 640, а реалізовано 230 проектів. 
Для цього з міського бюджету було залучено близько 3 млн. грн., а з 
додаткових джерел - в 4 рази більше.

За інформацією Одеської міської ради, 2017 р. у конкурсі 
соціальних проектів перемогли 36 некомерційних організацій, 
отримавши фінансування на суму 2 млн. грн20. У 2019 році було 
виділено 1 млн. 700 тис. грн. (див. додатки).

У 2001 році в Харкові було затверджено Положення про 
міський конкурс соціальних програм громадських і благодійних 

18 Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних 
коштів : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 324. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/324-2013-%D0%BF.
19 Социальный заказ в странах постсоветского пространства. Сборник аналитических и 
нормативных материалов по итогам Международной встречи экспертов по вопросам 
внедрения механизма социального заказа в постсоветских странах. Одесский общественный 
институт социальных технологий. 2013. URL: https://issuu.com/irf_ua/docs/cs-2014-4-
17?fbclid=IwAR1IPzUz8J0gHOll_X67oUD09I7DF55TxCk9R2vog-ZZhZa9CgeAfkkAJJw.
20 Про підсумки конкурсу соціальних проектів для реалізації Програми розв’язання 
пріоритетних соціальних проблем міста Одеси у 2017 році : Розпорядження Одеського міського 
голови № 247 від 03.04.2017. URL: https://omr.gov.ua/ua/acts/mayor/94571/.
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організацій. У 2003 році міською радою в Хмельницькому було 
затверджено Положення про міський конкурс соціальних проектів і 
програм неприбуткових організацій, яким у місті вводилася система 
муніципальних грантів.

Протягом 2004-2006 рр. подібний механізм було запроваджено 
у Миколаєві та Вознесенську Миколаївської області. У 2005 році в 
Києві та Чернігові, у рамках конкурсної процедури підтримки проектів 
молодіжних і дитячих громадських організацій, були затверджені 
процедури залучення НУО до вирішення актуальних соціальних 
проблем. 

Також, у 2005 році вперше в Україні Дніпропетровська обласна 
рада, у рамках обласної програми підтримки розвитку організацій 
громадянського суспільства, прийняла механізм соціального 
замовлення на обласному рівні.

У 2007 році, як узагальнення існуючого в країні досвіду, у Львові 
було прийнято Порядок проведення конкурсів соціально-культурних 
проектів. Цього ж року, з використанням одеської моделі, в Алчевську 
було розроблено і прийнято Положення про міський конкурс проектів, 
а в Кам’янець-Подільському (Хмельницька обл.) і Сарнах (Рівненська 
обл.) – положення про впровадження системи муніципальних грантів 
для НУО.

У 2007 році відбувся перший конкурс соціальних проектів у м. 
Кременчук Полтавської області. У 2008 році таке Положення було 
прийнято у Комсомольську (Горішні Плавні). Цього ж року відповідні 
нормативно-правові акти було прийнято у Боярці, Донецьку, Луцьку, 
Сімферополі, Синельниково, Бердянську та інших населених пунктах.

У 2016 році рішенням Харківської міської ради було затверджено 
Програму сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального 
захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, в якій міститься 
Положення про соціальне замовлення в межах міського соціального 
проекту «Єдина соціальна мережа»21.

У 2017 році Сумською обласною радою було прийнято рішення 
про затвердження Обласної цільової соціальної програми розв’язання 
пріоритетних проблем з використанням механізму соціального 
замовлення на 2018 рік, якою було затверджено фінансування у 
21 Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту 
населення міста Харкова на 2017-2020 роки : Рішення Харківської міської ради від 26.10.2016 
№419/16. URL: http://kharkiv.rocks/reestr/653770.
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розмірі 686 тис. грн. Аналогічну програму було прийнято й на 2019 рік, 
при якій сума виділених коштів залишилася у розмірі 686 тис. грн22.

Загалом, міжнародний та український досвід впровадження 
соціального замовлення показує необхідність реформування 
соціальної політики у напрямку роздержавлення соціальної сфери з 
максимальним звільненням держави від безпосереднього надання 
громадянам соціальних послуг і поступового делегування цих функцій 
неурядовим організаціям та іншим надавачам послуг; формування 
ринку соціальних послуг з динамічною конкуренцією для зменшення 
затрат і підвищення якості соціальних послуг; впровадження інституту 
соціального замовлення.

5. Стан соціального замовлення в 
окремих областях України

Аналіз стану соціального замовлення в окремих областях 
України було проведено на основі відповідей на запити на отримання 
публічної інформації, які було надіслано до міськрад, сільрад та 
обласних державних адміністрацій 15 областей центральної та 
західної частин України, а також міст Харкова та Одеси. Отримано 
інформацію від 6 сільрад, 15 обласних державних адміністрацій та 43 
міських рад, усього 64 адміністративно-територіальних одиниць.

Соціальне замовлення використовується в 23-х адміністративно-
територіальних одиницях. У той час як 41 адміністративно-
територіальною одиницею не використовується цей механізм.

22 Обласна цільова соціальна програма розв’язання пріоритетних проблем з використанням 
механізму соціального замовлення на 2019 рік : Рішення про прийняття програми Сумською 
обласною радою від 14.12.2018. URL:  http://sm.gov.ua/images/docs/24-session-7-skl-48.pdf.
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Рис. 4.  Використання механізму соціального замовлення в 
адміністративно-територіальних одиницях (усі відповіді).
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Механізм соціального замовлення на рівні областей, згідно 
аналізу, діє у 10 із 15 розглянутих регіонів. Див. рис. 5.

Рис. 5. Використання механізму соціального замовлення на рівні 
областей.
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У той же самий час від розпорядників інформації з двох 
селищ міського типу (СМТ) було отримано відповідь, що механізм 
соціального замовлення не використовується.

Аналіз окремо відповідей обласних центрів показує, що у 
більшості випадків використовується соціальне замовлення: 11 проти 
6-ти. Див. рис. 6.
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Рис. 6. Використання механізму соціального замовлення в 
обласних центрах.
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Згідно результатів опитування, більшість недержавних суб’єктів 
(ГО, БО, БФ, ФОП) не отримувало фінансування з обласного або 
місцевого бюджету за соціальним замовленням у 2018-2019 роках (38 
відповідей). І лише у 22-х випадках є інформація про наявність такого 
фінансування.

Рис. 7. Фінансування недержавних організацій з обласного або 
місцевого бюджету за соціальним замовленням.
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Також, протягом 2018-2019 років недержавні суб’єкти (ГО, БО, 
БФ, ФОП), у більшості випадків отримували фінансування з інших 
підстав, без використання механізму соціального замовлення. Згідно 
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відповідей, іншими підставами є надання фінансової підтримки на 
виконання міських цільових програм, відповідно до затверджених 
положень, програм соціального захисту та соціального забезпечення 
населення.

Рис. 8. Фінансування недержавних організацій з обласного або 
місцевого бюджету з інших підстав

64

2134
32,81%53,13%

9
14,06%

не вказано

не отримували

отримували

Складено за даними відповідей органів адміністративно-територіальних одиниць

Від розпорядників інформації було отримано дані, які свідчать, 
що у 41 адміністративно-територіальній одиниці діє інша програма 
соціального забезпечення, яка не передбачає використання механізму 
соціального замовлення.

Рис. 9. Наявність інших програм соціального забезпечення (без 
соціального замовлення).
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Більшістю розпорядників інформації (37 од.) не було надано 
інформації щодо того, якими нормативно-правовими актами 
регулюється доступ до соціального замовлення. І лише від 27 
адміністративно-територіальних одиниць було отримано відповідь на 
даний запит.

Рис. 10. Якими нормативно-правовими актами регулюється 
доступ до соціального замовлення?
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У ході збору даних було продемонстровано низьку 
поінформованість про соціальне замовлення з боку представників 
органів місцевого самоврядування, які повинні відповідати за 
впровадження та щорічну організацію конкурсів на фінансування 
неурядових організацій за соціальним замовленням.

Аналіз відповідей показує, що в адміністративно-територіальних 
одиницях здійснюється фінансування окремих неурядових 
організацій, проте у багатьох випадках немає достатньо чітких 
критеріїв та обґрунтувань отримання фінансування певними НУО. 

В окремих містах соціальне замовлення передбачене іншими 
програмами соціального захисту населення. Зокрема, отримано 
відповіді, що у містах Київ, Черкаси та Кременчук, соціальне 
замовлення здійснюється за рахунок програми «Турбота».

Загалом, на основі отриманих даних, можна зробити 
висновок, що соціальне замовлення у більшості населених пунктів, 
які було розглянуто в даному дослідженні, відсутнє, а значна 
частина представників органів місцевого самоврядування не 
володіє достатньою інформацією про такий механізм соціального 
забезпечення.
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6. Нормативно-правове 
забезпечення соціального 
замовлення в Україні

Нормативно-правове забезпечення соціального замовлення 
в Україні регулюється законами, постановами та розпорядженнями 
Кабінету міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики 
та указами Президента, а саме:

• Конституція України;
• Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003;
• Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019;
• Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21.05.1997;
• Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012;
• Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення 
соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів» №324 
від 29.04.2013;
• Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 
інститутами громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова підтримка» № 1049 від 
12.10.2011;
• Постанова КМУ «Про затвердження критеріїв діяльності 
суб’єктів, що надають соціальні послуги» №1039 від 14.11.2012;
• Наказ Міністерства соціальної політики «Про затвердження 
Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які 
перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть 
самостійно їх подолати» №537 від 03.09.2012;
• Наказ Міністерства соціальної політики «Про затвердження 
Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки 
якості соціальних послуг» №904 від 27.12.2013;
• Наказ Міністерства соціальної політики «Про затвердження 
Порядку визначення потреб населення адміністративно-
територіальної одиниці у соціальних послугах» №28 від 
20.01.2014;
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• Розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії реформування 
системи надання соціальних послуг» №556-р від 08.08.2012;
• Указ Президента України «Про сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні» № 68/2016від 26.02.2016.

Основоположним законом, що забезпечує правові підстави 
соціального замовлення є Конституція України23, у ст. 46 якої 
вказано що «громадяни мають право на соціальний захист». 

До 2020 року в Україні чинним був Закон України «Про 
соціальні послуги» від 2003 року. У цьому Законі дано визначення 
поняття «соціальне замовлення» та прописано основні види 
соціальних послуг, які можуть надаватися, у тому числі через механізм 
соціального замовлення.

У ст. 6 даного Закону сказано, що «право на отримання 
соціальних послуг мають громадяни України, а також іноземці та 
особи без громадянства, які проживають в Україні на законних 
підставах та перебувають у складних життєвих обставинах, у тому 
числі особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців 
та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».24

Що стосується фінансування, то у ст. 14 зазначається, що 
«у місцевих бюджетах повинні плануватися кошти, необхідні для 
фінансування соціальних послуг. У державному та місцевих бюджетах 
повинні передбачатися кошти для фінансування цільових програм 
надання соціальних послуг. Фінансування територіальних програм 
розвитку соціальних послуг здійснюється за рахунок виділених 
місцевому бюджету цільових субвенцій чи шляхом кооперування 
коштів місцевих бюджетів на реалізацію спільних проектів».

Даним Законом25 з 2003 року забезпечувалося регулювання 
питань соціальної сфери, проте з 1 січня 2020 року він втратив силу і 
було введено у дію новий Закон України «Про соціальні послуги».26

У новому Законі більш детально описано механізм соціального 
замовлення, зокрема у статті 26 зазначається, таке:
23 Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство 
України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.qov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80.
24 Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон України від 
08.07.2011 № 3671-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17?fbclid=IwAR1uSiDePghqLl
HY2NuFNElyB6qnFuXweAZ6S8V-gLdhrzcVk-ktIBjTsVg.
25 Про соціальні послуги : Закон України від 19.06.2003 № 966-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/966-15.
26 Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/2671-19.
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«1. Надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення 
здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

2. Соціальні послуги надаються шляхом соціального замовлення 
відповідно до державного стандарту соціальних послуг.

3. Залучення надавачів соціальних послуг до надання соціальних 
послуг шляхом соціального замовлення здійснюється через 
оголошення уповноваженими органами системи надання соціальних 
послуг, визначеними пунктами 2 і 3 частини першої статті 11 цього 
Закону, конкурсу на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних 
коштів.

Рішення про проведення конкурсу на надання соціальних послуг 
за рахунок бюджетних коштів приймається не пізніше 1 березня 
відповідного бюджетного періоду або не пізніше 30 календарних днів 
після внесення змін до відповідного бюджету.

4. Забезпечення надання соціальних послуг шляхом 
соціального замовлення здійснюється шляхом компенсації 
надавачам соціальних послуг вартості наданих ними соціальних 
послуг.

5. Порядок надання соціальних послуг шляхом соціального 
замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг 
затверджується Кабінетом Міністрів України. Форми відповідних 
документів та інструкція з їх заповнення затверджуються центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері соціального захисту населення».

Одним із основних нововведень нового Закону є те, що 
він передбачає створення реєстру надавачів та отримувачів 
соціальних послуг, як «автоматизованої інформаційно-
телекомунікаційної системи, призначеної для збирання, реєстрації, 
накопичення, зберігання, використання, знеособлення і знищення 
визначених цим Законом даних про надавачів та отримувачів 
соціальних послуг».

Закон України «Про місцеве самоврядування»27 (1997 р.) 
закладає передумови до фінансового та іншого забезпечення 
системи соціального замовлення. У ст. 2 даного Закону сказано, що 
«місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право 
та реальна здатність територіальної громади самостійно або під 
відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

27 Про місцеве самоврядування в Україні :  Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.
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вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів 
України.»

У ст. 27 зазначено, що «до відання виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад належать: підготовка програм соціально-
економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових 
програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження 
ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати 
виконання цих програм; розміщення на договірних засадах замовлень 
на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних 
для територіальної громади, на підприємствах, в установах та 
організаціях; утворення цільових фондів соціальної допомоги особам 
з інвалідністю, визначення порядку й умов витрачання коштів цих 
фондів».

У ст. 28 вказано, що до відання виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад, крім іншого, належить складання проекту 
місцевого бюджету, подання його на затвердження відповідної 
ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді 
письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; підготовка 
і подання відповідно до районних, обласних рад необхідних 
фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів 
районних і обласних бюджетів; об’єднання на договірних засадах 
коштів відповідного місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів 
для виконання спільних проектів або для спільного фінансування 
комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших 
питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад.

У ст. 32 визначено повноваження у сфері освіти, охорони 
здоров’я, культури, фізкультури і спорту, та сказано, що «до відання 
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 
сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, 
асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють 
у сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, роботи з 
молоддю».

У ст. 34 ЗУ «Про місцеве самоврядування» йдеться про 
повноваження у сфері соціального захисту населення і сказано, 
зокрема, про те, що до відання виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад належить встановлення додаткових до 
встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту 
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населення; вирішення питань про надання допомоги особам з числа 
пільгових категорій; вирішення питань надання соціальних послуг 
особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих 
обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення 
утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах; участь у соціальному діалозі, веденні колективних 
переговорів, укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за 
їх виконанням, організація надання соціальних послуг бездомним 
особам; здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на 
запобігання бездомності осіб.

Законом України «Про громадські об’єднання»28 (2012 р.) 
регулюються правові та організаційні засади реалізації права на 
свободу об’єднання, гарантованого Конституцією України, порядок 
утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських 
об’єднань, що можуть бути учасниками соціального замовлення.

У 2013 році Кабінетом Міністрів України було прийнято 
Постанову № 324 «Про затвердження Порядку здійснення 
соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів»,29 у якій 
досить чітко визначена процедура реалізації соціального замовлення.

У Постанові зазначено, що «учасниками соціального 
замовлення є:

1) замовники соціальних послуг;
2) отримувачі соціальних послуг;
3) недержавні суб’єкти;
4) виконавці соціального замовлення.

Соціальне замовлення здійснюється такими етапами:
1) формування соціального замовлення, що полягає у 

визначенні:
• потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у 
соціальних послугах (з урахуванням методичних рекомендацій, 
розроблених Мінсоцполітики);

• пріоритетів соціального замовлення, що включають:
28 Про громадські об’єднання : Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/4572-17.
29 Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних 
коштів : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 324. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/324-2013-%D0%BF.
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 ▪ перелік соціальних послуг, передбачених місцевою 
програмою розвитку системи їх надання за результатами 
визначення потреб;
 ▪ перелік соціальних груп та/або орієнтовну чисельність 

окремих категорій осіб, які є потенційними отримувачами 
соціальних послуг;
 ▪ орієнтовний обсяг щорічного фінансування соціального 

замовлення за рахунок бюджетних коштів.

За рішенням замовника соціальних послуг пріоритети 
соціального замовлення можуть визначатися щороку або на період 
до трьох років залежно від виду соціальних послуг та соціальних груп, 
які їх отримують, з урахуванням потреби у постійному наданні таких 
послуг;

2) виконання соціального замовлення, що включає:
• розроблення завдання на виконання соціального замовлення;
• організацію та проведення конкурсу;
• укладення договору та його виконання».

У Постанові зазначено, що рішення про проведення конкурсу 
приймається замовником соціальних послуг.

Пункт 19 Постанови містить критерії за якими конкурсна комісія 
оцінює конкурсні пропозиції, а саме: 

«1) відповідність діяльності учасника конкурсу критеріям 
діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги;
2) фінансовий стан учасника конкурсу, у тому числі наявність 
кредиторської заборгованості, можливість надання послуг за 
власний рахунок з вартісною оцінкою соціальних послуг, стан 
матеріально-технічної бази;
3) досвід учасника конкурсу у сфері надання соціальних послуг;
4) кваліфікація персоналу, який залучається до надання 
соціальної послуги, у тому числі наявність відповідної освіти та 
досвіду роботи;
5) планована кількість отримувачів соціальних послуг;

6) вартість соціальних послуг, соціальне замовлення яких 
передбачається здійснити.»
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У п. 37 зазначеної Постанови йдеться про те, що «замовник 
соціальних послуг подає щороку до 1 березня Мінсоцполітики та 
оприлюднює на власному веб-сайті інформацію про результати 
соціального замовлення, яка містить, зокрема, такі відомості:

1) обсяг бюджетних коштів, залучених для надання соціальних 
послуг;
2) перелік та обсяг соціальних послуг, наданих відповідно до 
соціального замовлення;
3) перелік соціальних груп та/або окремих категорій 
отримувачів соціальних послуг, яким надано послуги відповідно 
до соціального замовлення;
4) вплив соціальних послуг на становище та життєві обставини їх 
отримувачів.»

У 2011 році було прийнято Постанову «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, 
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка».30

Дана постанова встановлює процедуру організації та 
проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 
розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації 
яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного і 
місцевих бюджетів на конкурсній основі, та проведення моніторингу 
стану реалізації програм, визнаних переможцями конкурсу.

У 2012 році було прийнято Постанову КМУ №1039 «Про 
затвердження критеріїв діяльності суб’єктів, що надають 
соціальні послуги»31, в якій зазначено критерії, необхідні для надання 
соціальних послуг. Зокрема сказано, що «Критеріями діяльності 
суб’єктів є:

1) наявність статутних документів, цивільно-правових договорів 
(для фізичних осіб - підприємців), у яких визначено перелік 
соціальних послуг, затверджений Мінсоцполітики, категорії осіб, 
яким вони надаються;

30 Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 
фінансова підтримка : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049. URL: https://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF.
31 Про затвердження критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги : Постанова 
Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 № 1039. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039-
2012-%D0%BF.
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2) наявність матеріально-технічної бази, необхідної для надання 
соціальних послуг».
Також, 2012 роком датовано Наказ Міністерства соціальної 

політики №537 «Про затвердження Переліку соціальних послуг, 
що надаються особам, які перебувають у складних життєвих 
обставинах і не можуть самостійно їх подолати»32, де 
відображено перелік соціальних послуг з детальним описанням.

У 2013 році було опубліковано Наказ Міністерства соціальної 
політики №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з 
проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг»33, 
в якій міститься опис рекомендованої системи моніторингу якості 
соціальних послуг.

У Наказі Міністерства соціальної політики №28 «Про 
затвердження Порядку визначення потреб населення 
адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах» 
від 20.01.201434 йдеться про порядок визначення потреб населення 
у соціальних послугах. Зокрема вказано, що «Структурні підрозділи 
з питань соціального захисту населення… для визначення потреб 
населення у соціальних послугах до 01 лютого кожного року 
надсилають запити на отримання інформації щодо:

• потенційних одержувачів соціальних послуг;
• фактичних отримувачів та чисельності виявлених осіб/
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, або 
соціальних груп, які отримують соціальні послуги;
• суб’єктів, що надають соціальні послуги».
У Розпорядженні КМУ № 556-р «Про схвалення Стратегії 

реформування системи надання соціальних послуг»35 від 8 серпня 
32 Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають 
у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати : Наказ Міністерства 
соціальної політики України від 03.09.12 №537. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1614-
12.
33 Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості 
соціальних послуг : Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0904739-13.
34 Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної 
одиниці у соціальних послугах : Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 
№28. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0253-14.
35 Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг : Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 № 556-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/556-
2012-%D1%80.
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2012 року зазначено, що «на шляху інтеграції України до ЄС одним із 
пріоритетних завдань держави є забезпечення реалізації прав і свобод 
людини і громадянина, визначених Конституцією України, наближення 
стандартів життя до європейських». Сказано, що «у державі утворена 
розгалужена мережа установ та закладів комунальної власності, 
що надають соціальні послуги особам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Так, у 2011 
році діяло понад 3 тис. таких установ та закладів, що надали соціальні 
послуги більш як 3 млн. осіб. Водночас, за результатами попереднього 
визначення потреб адміністративно-територіальних одиниць у 
соціальних послугах, не охопленими такими послугами, залишаються 
понад 1 млн. осіб».

Крім того, у вищезгаданому Розпорядженні КМУ йдеться 
про те, що «соціальні послуги також надаються громадськими, 
благодійними та релігійними організаціями. Громадськими 
організаціями реалізуються інноваційні проекти, у тому числі проекти, 
спрямовані на надання соціальних послуг із запобігання виникненню 
складних життєвих обставин, підвищення рівня професіоналізму 
соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні послуги. 
В окремих регіонах місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування надають фінансову підтримку таким організаціям, 
а отже, забезпечують розвиток системи надання соціальних послуг, 
зокрема недержавного сектору»36.

«Разом з тим сучасна система надання соціальних послуг є 
недостатньо ефективною. До того ж не проводиться системна 
робота із залучення до надання соціальних послуг та підтримки, 
зокрема фінансової, громадських, благодійних та релігійних 
організацій»37.

«Соціальні послуги, як правило, задовольняють лише 
невідкладні потреби вразливих груп населення, не орієнтовані на 
запобігання виникненню складних життєвих обставин, не формують в 
осіб навичок реінтеграції у суспільство, що призводить до утримання 
значної кількості таких осіб під опікою держави; надаються в 
стаціонарних інтернатних установах та закладах, внаслідок чого не 
реалізується право осіб проживати у громаді»38.
36 Там само.
37 Там само.
38 Там само.
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Серед напрямів реалізації Стратегії реформування системи 
надання соціальних послуг, зокрема зазначено таке: «запровадити 
механізм соціального замовлення для посилення конкуренції серед 
суб’єктів, що надають соціальні послуги, та стимулювання підвищення 
якості таких послуг».

У 2016 році Указом Президента України «Про сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні» було затверджено 
«Національну стратегію сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки».39 У ній, зокрема, 
йдеться, що прийняття даної Стратегії зумовлено необхідністю 
створення державою сприятливих умов для розвитку громадянського 
суспільства, різноманітних форм демократії участі, налагодження 
ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування.

Сказано, що у зв’язку з «Угодою про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони»40, постали нові виклики у відносинах держави та 
громадськості, зумовлені необхідністю запровадження європейських 
правил та підходів до таких відносин на основі принципів, 
закріплених у цій Угоді»41.

«Розробку нової Стратегії обумовлено змінами основних 
тенденцій розвитку громадянського суспільства, зростанням його 
ролі в різноманітних сферах - від просування реформ на державному 
і місцевому рівнях до надання допомоги внутрішньо переміщеним 
особам»42.

У тексті Стратегії зазначається, що «як показує досвід 
демократичних держав, розвиток громадянського суспільства за 
системної державної підтримки дає змогу залучати додаткові людські, 
організаційні, фінансові та технічні ресурси для надання соціальних 
та інших суспільно значущих послуг, сприяє процесу децентралізації 

39 Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні : Указ Президента України від 
26.02.2016 № 68/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016.
40 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Міжнародний 
документ від 27.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
41 Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні : Указ Президента України від 
26.02.2016 № 68/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016.
42 Там само.
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державного управління і підвищенню його якості, а також скорочує 
державні видатки і запобігає корупційним ризикам»43.

Стратегія формулює наступні виклики, над якими необхідно 
працювати:

• відсутній ефективний громадський контроль за діяльністю 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
• недостатньою є практика залучення громадськості до 
формування та реалізації державної політики і вирішення питань 
місцевого значення;
• благодійники не мають ефективних стимулів з боку держави, 
зокрема податкових;
• більшість організацій громадянського суспільства не має 
доступу до державної фінансової підтримки через її обмежений 
обсяг, незастосування прозорих конкурсних процедур та 
надання необґрунтованих переваг окремим видам організацій 
громадянського суспільства; реалізацію програм (проектів, 
заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства, 
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка 
держави, ускладнюють надмірно короткі строки, протягом яких 
вона надається, та необґрунтовані обмеження на види витрат, які 
можуть бути профінансовані за рахунок бюджетних коштів;
• потенціал організацій громадянського суспільства не повною 
мірою використовується органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування для надання соціальних та інших 
суспільно значущих послуг; спостерігається тенденція надання 
переваги у цій сфері державним і комунальним підприємствам та 
установам, що не сприяє підвищенню якості послуг та призводить 
до надмірного зростання бюджетних видатків;
• недостатніми є стимули щодо здійснення організаціями 
громадянського суспільства підприємницької діяльності, 
спрямованої на вирішення соціальних проблем (соціальне 
підприємництво), долучення таких організацій до надання 
соціальних послуг зі сприяння у працевлаштуванні та професійної 
підготовки соціально вразливих верств населення;

43 Там само.
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Стратегічними напрямками та завданнями визначено такі:
• створення сприятливих умов для формування та інституційного 
розвитку організацій громадянського суспільства;
• забезпечення ефективних процедур участі громадськості під 
час формування та реалізації державної, регіональної політики, 
вирішення питань місцевого значення;
• стимулювання участі організацій громадянського суспільства в 
соціально-економічному розвитку України;
• створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.
У п. 4.3. Стимулювання участі організацій громадянського 

суспільства у соціально-економічному розвитку України зазначено, 
що даний стратегічний напрям передбачає вирішення завдань, 
серед яких запровадження практики закупівлі соціальних та 
інших суспільно значущих послуг через соціальне замовлення 
та забезпечення рівного доступу організацій громадянського 
суспільства та бюджетних установ до надання соціальних та 
інших суспільно значущих послуг за рахунок бюджетних коштів.

У п. 5. сказано, що реалізація Стратегії забезпечується 
спільними зусиллями органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування і громадськості для досягнення мети та принципів 
Стратегії.

Загалом, варто зазначити, що хоча у нашій державі досі не 
прийнято окремого Закону «Про соціальне замовлення у сфері 
надання соціальних послуг»44 (законопроект було розроблено ще 
у 2009 р.), в українському законодавстві досить чітко прописано 
організаційно-правові передумови для використання системи 
соціального замовлення.  Більше того, згідно з «Національною 
стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні на 2016 - 2020 роки» існує необхідність у запровадженні та 
широкому використанні практики соціального замовлення у зв’язку 
з її ефективністю, у порівнянні із безсистемною, непрозорою та 
застарілою системою, що, наразі, діє на більшості території 
України.

44 Про соціальне замовлення у сфері соціальних послуг : Проект Закону України від 16.10.2009 
№ 5236. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF41G00A.html.
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Висновки та рекомендації
За результатами проведеного дослідження, можна зробити 

висновок, що соціальне замовлення має потенційний вплив на 
інституціональний розвиток регіонів. Його використання створює 
умови для звільнення держави від функцій безпосереднього надання 
соціальних послуг громадянам, зменшення прямих бюджетних 
видатків й економії коштів, формування дієвого ринку соціальних 
послуг з реальною конкуренцією, зменшення корупції та підвищення 
соціальної захищеності населення.

Громадянське суспільство, навіть в умовах різкого скорочення 
населення країни, за останні роки демонструє позитивну тенденцію 
розвитку. З 2013 по 2019 рр., кількість недержавних організацій зросла 
з 158849 до 195135. У той же час, система соціального замовлення 
використовується в Україні недостатньо. Фінансування громадських 
організацій із Державного та місцевих бюджетів, залишається на 
низькому рівні – всього 4,89%, порівняно з іншими джерелами 
надходжень.

На даний час в Україні є передумови до більш інтенсивного 
використання соціального замовлення, однак, у той же час, слід 
виділити такі причини гальмування процесу запровадження системи 
соціального замовлення:

• відсутність повного комплексного нормативно-правового 
забезпечення впровадження механізму соціального 
замовлення, зокрема на місцевому рівні;

• відсутність в українському суспільстві сталих традицій 
соціального партнерства між владою та громадським 
сектором;

• незлагодженість взаємодії всередині системи органів влади 
при вирішенні актуальних соціальних проблем;

• низький рівень готовності (мотивація, практичний 
досвід) представників місцевої влади до співпраці з НУО, 
недостатній рівень знань про позитивні ефекти від співпраці 
з організаціями громадянського суспільства;

• випадки небажання представників місцевої влади будувати 
рівноправні партнерські відносини з НУО;
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• низька мотивація місцевої влади у виділенні бюджетних 
коштів на фінансування соціального замовлення через слабку 
обізнаність про ефективність такої системи соціального 
забезпечення;

• зневіра частини громадських організацій у можливості 
отримання фінансування з місцевого бюджету через 
негативний досвід співпраці з органами влади;

• слабка професійна підготовленість громадських організацій, 
відсутність досвіду роботи в умовах державного 
казначейського супроводу бюджетних коштів;

• низький рівень знань про ефективність соціального 
замовлення як з боку державних службовців, так і з боку 
суспільства в цілому.

Що стосується законодавства, то на основі отриманих даних, 
можна зробити висновок про наближення українських законів та 
підзаконних актів до міжнародних стандартів у сфері соціального 
забезпечення. Новим Законом «Про соціальні послуги», що 
набув чинності 1 січня 2020 року, передбачено створення реєстру 
надавачів та отримувачів соціальних послуг і закладено підґрунтя до 
розширення сфери використання механізму соціального замовлення.

Базуючись на аналізі стану соціального замовлення в Україні, 
рекомендації можна розділити на такі:

1.Органам державної влади.
• гармонізація українського законодавства у відповідності до 

європейських стандартів у сфері соціального замовлення;
• стимуляція реалізації програм розвитку громадянського 

суспільства та регіонального розвитку на державному рівні;
• підвищення рівня кваліфікації та обізнаності представників 

органів державної влади про соціальне замовлення.
2. Органам місцевого самоврядування.
• включення механізму соціального замовлення до місцевих 

програм соціального забезпечення;
• розробка та прийняття положень про соціальне замовлення 

в адміністративно-територіальних одиницях України;
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• посилення громадського контролю за процесом проведення 
конкурсів про виділення коштів за соціальним замовленням;

• активне залучення представників громадянського суспільства 
до процесу розробки і пріоритизації місцевих цільових 
програм;

• використання соціального замовлення для збільшення 
частки недержавних організацій у процесі вирішення 
соціальних проблем;

• регулярний та об’єктивний моніторинг стану соціальної 
сфери для більш цільового виділення бюджетних коштів на 
вирішення актуальних проблем громади;

• інтенсивна реалізація програм розвитку громадянського 
суспільства та регіонального розвитку на місцевому рівні;

• підвищення рівня кваліфікації та обізнаності представників 
органів місцевого самоврядування про соціальне 
замовлення та шляхи його впровадження.

3. Організаціям громадянського суспільства.
• підвищення професійного рівня недержавних організацій 

в частині організаційного розвитку, бухгалтерського обліку, 
поглиблення співпраці з органами державної влади та 
місцевого самоврядування для реалізації соціальних 
проектів;

• ініціювання й адвокація впровадження та використання 
механізму соціального замовлення в адміністративно-
територіальних одиницях;

• громадський контроль органів місцевого самоврядування та 
стану реалізації соціального замовлення;

• підвищення рівня кваліфікації та обізнаності представників 
неурядових організацій про соціальне замовлення.

Загалом, соціальне замовлення має суттєві передумови для 
запровадження та ефективного використання в українських містах. 
Проте його дієвість у рівній мірі залежить від ефективної роботи 
органів державної влади, місцевого самоврядування й організацій, що 
представляють громадянське суспільство.
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