
Секція: Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 

Оптимізація системи соціального захистуУкраїни шляхом запровадження системи місцевих 

інтегрованих соціальних служб 

Повстин Оксана Вікторівна 

кандидат економічних наук 

доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

 

 Процес формування соціальноорієнтованої ринкової економіки 

вимагаєвирішеннякомплексу проблем, які постають викликом перед існуючою 

системою соціального захисту в Україні та змінює соціальну політику держави. 

 Соціальна політика держави — це стратегічний вектор розвитку будь 

якого суспільства,який являє собою систему економічних, управлінських, 

організаційних, координаційних, регулюючих та контролюючих дій і заходів, 

спрямованих на забезпечення відповідного рівня життя, праці та соціального 

захисту людини. Основою механізму соціальної політики є управління і 

регулювання соціальних процесів, що являють собою послідовну зміну стану, 

елементів соціальної системи під впливом внутрішніх та зовнішніх 

умов.Соціальна політика виконує регулюючу й стимулюючу роль у 

забезпеченні розвиткуекономіки й створенні умов дляефективного 

функціонування системи соціального захисту, який стаєвже не «актом 

благодійництва», а способом посиленняекономічноїактивності працездатних 

верств населення для забезпечення гідного життя всьогосуспільства[4, c.3]. 

 Проблеми соціального захисту населення в Україні постійно знаходяться 

в полі зору багатьох науковців, найбільш відомі з них Д. Богиня,Н. Болотіна, Н. 

Борецька, С. Вегера, І. Гнибіденко, Д. Дема, Т. Косова, В.Куценко, Е. Лібанова, 

В. Скуратівський, Л.Шевчук. Створення умов, які забезпечують гідне життя та 

вільний розвиток людини, задоволення  її матеріальних, соціальних і духовних 

потреб – це одне з головних завдань, яке потребує постійного дослідження та 

результативного вирішення у плануванні та реалізації політики соціальної 

держави.  



 Організація роботи структурних підрозділів з питань праці та соціального 

захисту населення по прийому громадян, які звертаються до органів праці та 

соціального захисту населення за призначенням усіх видів соціальної допомоги, 

компенсаційних виплат, пільг та інших питань, що належать до їх компетенції 

повинна бути ефективною, всеохоплюючою і доступною для всіх категорій 

населення. Соціальне забезпечення населення повинно базуватись на  

рівноправному підході щодо надання громадянам інформаційно-правової 

підтримки незалежно від місця проживання, що забезпечується 

безперешкодним доступом громадян до інформації стосовно отримання 

соціальних допомог. 

 Для реалізації поставлених завдань, відповідно до статей 6, 23, 39 та 41 

Закону України «Про місцеві державні організації», п.16. ст.43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства соціальної 

політики від 14.03.2012 N 137структурним підрозділам з питань праці та 

соціального захисту населення виконавчих органів міських та районних рад 

рекомендовано організувати роботу за призначенням усіх видів соціальної 

допомоги, компенсаційних виплат, пільг та інших питань, що належать до їх 

компетенції за принципом "єдиного вікна"та виїзної роботи "мобільного 

соціального офісу". 

 "Єдине вікно" - єдине робоче місце для надання консультацій з питань 

соціальної підтримки, приймання відповідних заяв та їх реєстрація як в 

паперовому, так і в електронному вигляді, видачі довідок та повідомлень про 

прийняті рішення стосовно соціальної підтримки[3, с.2].Мета функціонування 

послуги "єдиного вікна" –полягає у спрощенні механізму звернення громадян, 

які потребують соціальної підтримки, та скороченніпроцедури оформлення та 

термінів отримання соціальних виплат. 

 "Мобільний соціальний офіс" здійснює діяльність шляхом проведення 

прийому населення фахівцями відповідних підрозділів безпосередньо за місцем 

проживання.Серед завдань діяльності "мобільного соціального офісу" 

єзабезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики 



соціального захисту населення та суттєве покращення соціального 

обслуговування та надання соціальної підтримки населенню шляхом 

обслуговування безпосередньо за місцем проживання. Також, йдеться про 

підвищення рівня поінформованості населення про заходи соціального захисту, 

які передбачені діючим законодавством. Для оперативного реагування та 

задоволення актуальних потреб, які виникають з приводу реалізації соціальної 

політики необхідне налагодження ефективного "зворотного зв'язку" органів 

соціального захисту з населенням.  

 У роботі "мобільного соціального офісу" беруть участь представники 

органів Пенсійного фонду, центрів зайнятості, територіальних центрів 

соціального обслуговування, представники інших органів виконавчої влади чи 

місцевого самоврядування, установ та громадських організацій з метою 

інформування населення, здійснення консультаційно-роз'яснювальної роботи з 

питань діючого законодавства та заходів соціального захисту, а також прийом 

заяв та відповідних документів від громадян, які потребують додаткової 

соціальної підтримки, надання матеріальної допомоги, санаторно-курортного 

оздоровлення, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації 

інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення тощо за 

принципом єдиного вікна. 

 Підвищення ефективності функціонування системи соціального захисту, 

забезпечення адресності та цільового використання допомог, дозволяє 

запровадження систему місцевих інтегрованих соціальних служб[5, 

с.65].Важливим є те, що в коло компетенцій єдиної для клієнта контактної 

особи або установи входить: проведенняпервинної оцінки потреб,залучення 

фахівців різних соціальних служб для надання адресних заходів комплексного 

соціального захисту особам та сім’ям, які цього потребують. Інтегровані 

соціальні служби, які діють за принципом «єдиного вікна», «мобільні соціальні 

офіси» сприяють підвищенню рівня поінформованості населення про заходи 

соціального захисту, які передбачені діючим 

законодавством,суттєвомупокращенню соціального обслуговування та надання 



соціальної підтримки населенню шляхом обслуговування безпосередньо за 

місцем проживання. 
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