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Засiдання КоординацiйноТ ради сприяння розвитку громадянського суспiльства

при Щнiпропетровськiй обласнiй державнiй адмiнiстраuiТ

04 червня 2019 року м. Щнiпро, просп. О. Поля l

Щнiпропетровська обласна
державна адм iнiстрацi я.

Головуюча - спiвголова КоорлинацiйноТ ради сприяння розвитку
громадянського суспiльства при Щнiпропетровськiй обласнiii

Присутнi:
лержавнiй адмiнiстрацiТ Колохiна А.С.
25 членiв КоординацiйноТ ради, заступник

облдержадмiнiстрацiТ Грицай I.0., 1 8 запрошених учасникiв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Вступне слово

Слухали: Маласая B.l\4., директора департамеIlту iнформаltiйноТ
дiяльностi та комунiкаrtiй з громадськiстю, Колохiну А.С., сгtiвго.ltов1'

КоординацiйноТ ради.
Маласай В.М. зазначив, що Коорлинацiйна рада сприяння розвиткv

громадянського суспiльства при Щнiпропетровськiй обласнiй державнiй
адмiнiстрацiТ (далi Координацiйна рада) була створена розпорядження]\I
голови облдержадмiнiстрацiТ; подякував депутату !нiпропетровськоТ об"rIасноТ

ради Туровськiй I.Л. за активну участь у cTBopeHHi КоорлинацiйноТ Р8Ди.
привiтав присутнiх, представив й передав слово спiвголовi КоорлинацiйнОТ

ради Колохiнiй А.С.
Колохiна Д.С. привiтала присутнiх та зазначила, шо вiдповiльrО Д()

затвердженого Плану роботу Координацiйнот рад1,I темою засiдання с

<спiвпраця мiсцевих органiв виконавчот влади та мiсцевого самоврядування ]

iнститутами громадянського суспiльства щодо соцiального захисту насеЛеННЯ));

нацiлила присутнiх на плiдну роботу, окреслила ocHoBHi питання ПОРЯДКУ

денного й поставила проект порядку денного на голосування.
Голосування: ((за)) - 25, кпроти)) - 0, (утримались> - 0.

Проект порядку денного затверджено одноголосно.

1. Про спiвпрацю мiсцевих органiв виконавчот влади ,га мiсцевоr-tl

самоврядування з iнститутами громадянськоfо суспiльст,ва щод()

соцiального захисту населення, забезпечення реалiзацii державноi по.ltiтикlt

у сферi соцiального-правового захисту учасникiв Ато та членiв TxHix

сiмей.
Слухали: Кришень о.в., директора департаменту соцlального захистv

населення облдержадмiнiстрацiТ, ШулiкУ н.в., начальнИка управЛiння 
,l ПИТ&Н}l

учасникiв АТО облдержадмiнiстрацiТ.

гоJlов1.1



Кришень О.В. виступила з доповiддю uПро спiвпрацю департаменту
соцiального захисту населення облдержадмiнiстрацiТ з iнститутам}l
громадянського суспiльства>>. З використанням вiзуалiзашiТ у вltглядi
презентацiйних слайдiв Кришень О.В. акцентувала увагу на програмах
соцiального захисту населення, в рамках яких забезпечуеться (liHaHcoBa

пiдтримка громадських органiзацiй, вiдбуваеться спiвпраця з благодiйнимlr

фондами.
Шулiка Н.В. доповiла про дiяльнiсть управлiння облдержадмiнiстрачiТ

щодо забезпечення реалiзацiТ державноТ полiтики у ccPepi соцiального-
правового захисту учасникiв АТО та членiв TxHix сiмей й зазнаLlила, що
спiвпраця управлiння з громадськими органiзацiями е двосторонньою,
окреслила форми та ocHoBHi програми., в рамках яких така взасмодiя
вiдбуваеться.

Питання та вiдповiдi:
Туровська I.Л. запитала про процедуру вiдбору громадських органiзацiй,

з якими спiвпрацюе департамент соцiального захисту населення, на ocHclBi
проведення конкурсу.

Кришень О.В. вiдповiла, наступне. Якщо це громадська органiзацiя
BeTepaHiB, то це обов'язково конкурс проектiв, що проводиться на ocHoBi

вiдповiдних нормативно-правових документiв. Bci громадськi органiзацiТ. якi
вiдповiдали вимогам пройшли конкурс. Вся процедура мас висвiтлення на сайтi

департаменту соцiального захисту населення.
Сливна В.О., заступник директора департаменту, голова конкурсноТ

KoMiciT, зазначила, що згiдно з нормативно-правовими документам}l

Щепартамент соцiального захисту населення облдержадмiнiстрачiТ, маС ПраВ()

фiнансуВаннЯ проектiВ лише громадсЬких органiзацiЙ BeTepaHiB та iнвалiдiв,
чим i пояснюсться маJIа кiлькiсть органiзацiй.

ТуровсЬка I.Л. внесла пропозиЦiю про посилення iнформацiйноТ роботи
департаменту соцiального захисту населення Iцgдо залучення громадських

органiзацiЙ BeTepaHiB та iнвалiдiВ дО участi У щорiчному KoHKypci

департаМенту, з оглядУ на велиКу кiлькiсть таких IГС в областi та дiсвiстt,
ТхньоТ роботи.

Колохiна д.с. поставиЛа пропоЗицiю ТуровськоТ I.л. щодо посиленнrI

iнформачiйнот роботи департаменту соцiального захисту населен1,1я cepe/l

громадськиХ органiзацiЙ BeTepaHiB та iнвалiдiВ прО проведення шорiчllогtl
конкурсу на голосування.

Голосування: (за)) - 25, <проти)) - 0, (утримались> - 0.

Пропозицiю пiдтримано одноголосно.

2, Дктуальнi проблемИ забезпечення соцiальноi та медичноТ

реабiлiтацii iнвалiдiв з дитинства у Щнiпропетровськiй областi.
Слухали: ГригоРука О.П., заступника директора департаменту охоронII

здоров'я облдержадмiнiстрацii, Щанчук о.с., голову правлiння громадськоТ

органiзацii <Академiя соцiальних дослiджень>.



Григорук О.П. окреслив ocHoBHi положення, заходи та потребt.t

забезпечення, що передбачае Iндивiдуальна програма реабiлiтацiТ (IПГ) для
iнвалiдiв з дитинства; поiнформував про новий механiзм, запровадlt(ен1.1й з 20l()

року в рамках медичноТ реформи забезпечення заходами з реабi"lrii-ацil'
iнвалiдiв з дитинства за принципом ((грошi ходять за пацiснтом)), шо дозвоJ,IитL
забезпечити адреснiсть, прозорiсть та пiдвишити якiсть надання

реабiлiтацiйних послуг. Також Григорук О.П., зазначив, що в рамках медичноТ

реформи з 2019 року кожну медична послуга буле оплачуватись окремо --

т.з. гарантований пакет.

Щанчук О.С. окреслила батькiвськi проблеми догляду ,за iнвалi;tошл ,t

дитинства, а саме: фiнансового, соцiального, медичного, реабiлiтацiйногtl
забезпечення, доступностi санаторно-курортного лiкування, надала пропо,зицiкl
винести на сесiю облради вирiшення цих проблем, звернутись в Верховну раду
з тими питаннями, що в межах iT компетенцiТ, та в Щнiпровську мiськраду шцодо

пiдвищення розмiрiв щомiсячноi допомоги.
Питання та вiдповiдi:
Колохiна А.С. поставила питання щодо наявностi спiвпрацi леllартамснтv

охорони здоров'я з питань медичноТ реабiлiтаuiТ iнвалiдiв :] лLlтинства ,}

громадськими органiзацiями.
Григорук О.П. вiдповiв, що Bci громадськi органiзацiТ, якi перелiчила 1,

своТй доповiдi директор департаменту соцiального захисту спiвпрацюють TaKo)t

i з департаментом охорони здоров'я.
Бабич Л.I. порушила питання шодо надання певних груп iIlвалiлностi

дiтям з цукровим дiабетом 1 типу
Григорук О.П. уточнив, що для вiдповiдi необхiдно володiти ко1,1креl,ним},I

фактами й запропонував з'ясувати в чому поляга€ проблема на KoHKpeTHt]x

прикладах в рамках робочоТ зустрiчi.
Маласай В.М. запропонував Щанчук О.С. спiльно вiдпрацювати звернення

до мiсцевих органiв самоврядування та надiслати вiдпогtiднi листи.
Кришень О.В. виявила готовнiсть вiдпрацювати й надат1l KoHKpeTHi

покроковi пропозицiТ.

3. Про перспективи впровадження соцiального замовлення у

Щнiпропетровськiй областi та можливостi використання даного механiзму

для громадських органiзацiй.
Слухали: Кладiсву Т.В., директора

гуманiтарнi iнiцiативи>, Кришень О.В.,
захисту населення облдержадмiнiстрачiТ.

громадськоТ органiзацiТ <flнiпровськi
директор департаменту соцiаль}{ог()

кладiсва т.в. виступила з доповiддю про cyTHicTb та особлliвостi
соцiального замовлення, наголосивши, що в умовах складнот сучаснот

соцiально-полiтичноi обстановки та 5-рiчноi вiйни, коли бiльшiсть НаСеЛеННЯ

потребуе соцiальноТ пiдтримки) на допомогу державi мають прийти громаДСЬКi

органiзацiТ, цiльовим спрямуванням яких с пiдтримка незахищених I"pyrI

населення. Кладiсва Т.В. акцентувала увагу, що ефективною tPopMoKl



партнерства держави з громадськими органiзацiями в цiй сферi с впровадження
механiзму соцiального замовлення; розкрила cyTHicTb поняття соцiаль}Iого
замовлення та ocHoBHi iнструменти його дiевостi; висвiтлила нагальt,ti

проблеми, що с перепоною реалiзацii проектiв соцiального замовлення;

розкрила напрямки партнерства громадських органiзацiй з органами влади в

цьому питаннi та надала конструктивнi пропозичiТ шодо iнтенси(liкаrtiТ
подальшоi роботи, зокрема створення робочоТ групи.

Кришень О.В. виступила з доповiддю uПро ocHoBHi аспект1,I

вдосконаJIення чинного законодавства вiдповiдно до Закону YKpaTHlr вiд 17

сiчня 2019 року J\Ъ 2671-VIII uПро соцiальнi послуги)), зокрема шодо механiзму
соцiального замовлення)), надала визначення основних TepмiHiB, вiдповiдно дtl
чинного законодавства; ocHoBHi цiлi та принципи надання соцiальних послуг;
навела KoHKpeTHi приклади реалiзацiТ проектiв.

Питання. вiдповiдi, пропозицiТ
Литвинов О.В. пiдтримав пропозицiю створення робочоТ групи для

вирiшення проблемних питань й сприяти впровадженню механiзму соrцiального
замовлення в Щнiпропетровськiй областi.

Колохiна А.С. уточнила питання щодо спрямування гро]\{адських

органiзацiй, що братимуть участь в реалiзацiТ соцiального замовлення.
Маласай В.М. акцентував увагу, на тому, що Постанова КМУ J\Ф 1049

визначас не порядок фiнансування, а обрання переможцiв конкурсу в два етаПИ.

Проте, проблема поляга€ в тому, що немас порядку фiнансування, який мас

бути розроблений КМУ. Маласай В. М. пiдтримав пропозицiю створення

робочоi групи й запропонував певнi кандидатури.
Колохiна Д.С. поставила питання гlро необхiднiсть з'ясування, якi

громадськi органiзацii мають право увiйти до Ресстру надавачiв та отримува'lilз
соцiальних послуг, який буле створений згiдно iз Законом, й що потрiбно дляr

цього громадським органiзацiям зробити.
Бабiч Л.I. наголосила на необхiдностi розрiзняти цiльове фiнансуванняt Bill

виконання соцiального замовлення; внесла пропозиl-tiю шодо дiс,востi
подальшоТ спiвпрацi та органiв влади з громадськими органiзацiями.

Кладiсва Т.В. акцентувала увагу на особливостях механiзп,tу вИконання

соцiального замовлення та запропонувала конкретний напрямок сгtiвпрацi,

зокрема щодо роботи з iнвалiдами з дитинства.
Туровська I.Л. пiдкреслила надзвичайну важливiсть даного питання та

необхiднiсть починати працювати негайно.
Колохiна Д.С. запросила членiв КоординацiйноТ ради увiйти ло РОбОЧОТ

групи' яка займатиметьсЯ розробкОю та передачею в облРаду пакету локументiв
щодо впровадження соцiального замовлення.

Колохiна А.С. поставила питання на голосування
Голосування: ((за)) - 25, <проти)) - 0, (утримались> - 0.

Затверджено одноголосно рiшення про ствоРення робочоТ групи у складi:

1. Туровська I.Л., депутат ЩнiпропетровськоТ облради;
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2. Кладiсва Т.В., директор громадськоТ органiзацiТ <Щнiпровськi гчманiтарнi
iнiцiативи>,

3. Литвинов О.В., виконавчий директор громадськоТ органiзачiТ <Iнститу,г
громадськоТ експертизи) ;

4. Большешапов начальник юридичного управлiння
облдержадмiнi страцii;

5. Кришень О.В., директор департаменту соцiального захисту населення
облдержадмi нiстрацiТ.

6, Маласай В. М., директор департаменту iнформаrriйноТ дiяльlлостi Tat

комунiкацiй з громадськiстю облдержадмiнiстрацiТ;
7. Буляк директор департаменту охорони здоров'я

облдержадмiнiстрацiI
8. Карельська Т.С. директор громадськоi органiзацiТ <IJeHTp пiдтримки

громадських i культурних iнiцiатив <Тамариск))
9. Василенко H.I., голова правлiння громадськоТ органiзаuiТ кАсоцiацiяl

творчоi освiти <Щивосвiт>
l0.Бабич Л.I., голова правлiння громадськоТ органiзацiТ <Регiональна

асоцiацiя пацiснтiв>
11.Лючков I.A., голова громадськоi органiзацiТ <Асоцiацiя представникiв

органiв самоорганiзацiТ населення))
12.Щанчук О.С. голова правлiння громадськоТ органiзаl_tiТ <Академiя

соцiальних дослiджень))

4. Про стан реалiзацiТ Закону Украiни <<Про органи самоорt,анiзацii
населення>> в об'сднаних територiальних громадах Щнiпропетровськоi
областi.

Слухали: Лючкова I.A., голову громадськоТ органiзачiТ <Асоцiацiя
представникiв органiв самоорганiзацiТ населення)), Литвинова О.В."
виконавчого директора громадськоТ органiзацiТ <Iнститут громалськоТ
експертизи)).

Лючков I.Д. виступив з доповiддю про адмiнiстративно-територiальну

реформу, стан iT виконання, проблеми та перспективи. Щоповiда.I окреслив
нормативно-правову базу, на якiй rрунту€ться створення та дiя органiв
самоорганiзацiТ населення; наголосив, що Щнiпропетровська область с лi;lеропr

в цьому процесi, зокрема cTBopeHi та дiють бЗ ОТГ; висвiтлив головнi
проблеми, що постаJIи з часом, невiдповiднiсть cTaTyTiB, положеLIЬ ОТГ,
необхiднiсть розробки методичних рекомендацiй; запропонував разом ,}

профiльним департаментом департаментом економiчного розвитку
розробити заходи з iнформування членiв територiальних громад про дiяльнiстl,
органiв самоорганiзацiТ населення, як то проведення ceMiHapiB,

розповсюдження iнформацiйних матерiалiв, розмiс,гити iнформацiйнi стенДи,

на яких стисло й зрозумiло будa роз'яснено, яким чином дiкlть opl'aнll
самоорганiзацiт населення, а також розробити методичнi рекомендацiт ii

рекомендувати ix громадам до застосування.

н.ю.,



Литвинов О.В. виступив з доповiддю про iснуючi iнструменти та
механiзми розвитку мiсцевого самоврядування; запропонував звернути увагу на
практичну реалiзацiю вже зазначених питань, залучаючи вiдповiднi органи TLl

структури та використовуючи цiльовi програми для Тх фiнансування. За
словами доповiдача, цим мас опiкуватись обласна рада, залуLIати представникitз
громадянського суспiльства, органи виконавчоТ влади та поширювати найкрашi
практики дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування для поширення лосвiду.

Питання та вiдповiдi
Псарьов О.С. зауважив, що пропозицiТ, запропонованi Лючковим I.A. с

слушними й потребують ретельного розгляду, отже, вони булуть опрацьованi t"l

разом iз I_{eHTpoM розвитку мiсцевого самоврядування проведено ceMiHap для

роз'яснення громадам Bcix необхiдних питань. Також буле долуLIено ДРIДУ
НАДУ при Президентовi УкраТни, а також громадськi органiзацiТ, якi мають в

цьому фах та досвiд, до розробки методичних рекомендацiй. !,о Bcix керiвникilз
ОТГ необхiдно донести iнформацiю, що € така норма закону стосовно

розроблення рекомендацiй, Тх оприлюднення й доведення до вiдома людей цих

рекомендацiй,
За пiдсумками обговорення даного питання члени КоорлинацiйноТ радtl

дiйшли до спiльного висновку про те, що подальша робота в цьому напрямку
мас бути органiзована наступним чином: 1) надати матерiали метоличних

рекомендацiй, що розробленi громадськими органiзачiями на експертизу в

ДРIДУ НАДУ; 2) рекомендувати обласнiй радi систематично розглядати це
питання; З) спрямувати на навчання новобраних керiвникiв плiсцевогtl

самоврядування.
Колохiна А.С. поставила сформованi пiд час обговорення пропозицiТ на

голосування.
Голосування: ((за)) - 25, <проти)) - 0, (утримались> - 0.

Пропозицii пiдтримали одноголосно.

Колохiна А.С. привiтала Bcix з плiдною робоrою; оголосила TeN{y другого
засiдання Координацiйноi ради (вiдповiдно до затвердженого плаНу рОбОТИ
КоориднацiйноТ ради на 2О19 piK), запропонувала провести наступне засiдання
на початку липня 2019 р., поставити на контроль виконання прийнятих РiШеНь
й закрила перше в цьому роцi засiдання КоорлинацiйноТ ради.

Спi вголова КоординацiйноТ ради
сприяння розвитку громадянського
суспiльства при облдержадмiнiстрацii

Секретар Координацiйноi ради
сприяння розвитку громадянського
суспiльства при облдержадмiнiстрацii

А.С. Колохiна

--'
Т.В. Брех<нсва
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