
Соціальні послуги та 
права дитини в ОТГ
Серія вебінарів



Механізми та технології організації 
роботи з питань соціального захисту 
населення в ОТГ

Вебінар 3. 

15 листопада 2019 року 



План зустрічі
• вступ 

• повноваження та відповідальність ОТГ у сфері соціального 
захисту та надання соціальної допомоги;

• планування та організація надання соціальних послуг на 
рівні ОТГ;

• створення та повноваження управління/відділу 
соціального захисту населення;

• розмежування повноважень районної державної 
адміністрації та об’єднаної територіальної громади.
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Серія вебінарів: можливості участі

Ми пропонуємо

• Ділитися знаннями

• Ділитися досвідом 

• Обговорювати можливі 
варіанти рішень

• Надавати приклади документів

• Платформу для обговорення

Вас запрошуємо 

• Надсилати Ваші запитання 

• Пропонувати теми та питання 
для обговорення 

• Пропонувати Ваш хороший 
досвід для презентації 
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spilno@p4ec.org.ua



Вступ

• Вебінар 1 «Інтегровані соціальні послуги: концепція та 
юридичні аспекти» (переглянути);  

• Вебінар 2 «Повноваження ОТГ із питань забезпечення прав 
дитини та захисту дитини» (переглянути).
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http://knowledge.org.ua/uk/pershij-vebinar-integrovani-socialni-poslugi-koncepcija-ta-juridichni-aspekti-iz-serii-socialni-poslugi-ta-prava-ditini-v-otg/
http://knowledge.org.ua/uk/drugij-vebinar-povnovazhennja-otg-iz-pitan-zabezpechennja-prav-ditini-ta-zahistu-ditini-iz-serii-socialni-poslugi-ta-prava-ditini-v-otg/


Вступ

12 грудня з 11.00 до 12.30 год.

• Вебінар 4 «Центр надання соціальних послуг та діяльність 
фахівця із соціальної роботи у громаді»

23 грудня з 10.30 до 12.00 год.

• Вебінар 5 «Фахівець із соціальної роботи: про досвід 
ліцензування у США»
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Функції та повноваження соціального 
захисту в ОТГ

Віталій Володимирович Музиченко

Заступник Міністра соціальної політики України
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Функції та повноваження соціального 
захисту в ОТГ

• повноваження та відповідальність ОТГ у сфері соціального 
захисту та надання соціальної допомоги;

• планування та організація надання соціальних послуг на 
рівні ОТГ;

• створення та повноваження управління/відділу 
соціального захисту населення;

• розмежування повноважень районної державної 
адміністрації та об’єднаної територіальної громади.
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Досвід громад 
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Голова ОТГ

Виконавчий комітет

КНП «Центр 

ПМСД»
Відділ освіти, культури,  

туризму, молоді та спорту

Відділ соціального 

захисту населення
ССД

КЗ «Центр 

культури і 

дозвілля»

Академія

футболу

КЗ  «Центр надання 

соціальних послуг»

Відділення

соціальної

допомоги для сім’ї, 

дітей та молоді

Відділення 

соціальної 

допомоги вдома

ФСР
Пункт прокату 

ТЗ реабілітації

Відділення 

денного 

перебування

Заклади

освіти

Структура  надання послуг із соціальної          

підтримки населенню Білозірської ОТГ



Розкажіть про систему організації соціальних послуг у 
громаді - за що відповідає Управління соціального
захисту?

Ми відповідаємо за забезпечування реалізації державної соціальної політики на 
території громади у сфері соціального захисту населення. 

Головна задача - розроблення та організація виконання комплексних програм та 
заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, 
сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, всебічно 
сприяємо в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, 
перебування. Ми відповідаємо за організацію, розвиток та надання соціальних 
послуг відповідно комплексної оцінки потреб населення у соціальних послугах. 

В структурі Управління (55 ш.о.) створені підрозділи – центр надання соціальних 
послуг (42 ш.о.), відділ адміністрування всіх видів соціальної підтримки населення 
(3 ш.о.), багатофункціональний центр реабілітації (4 ш.о.).
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ЗАПИТАННЯ?



Центр надання соціальних послуг та діяльність 
фахівця із соціальної роботи у громаді

12 грудня 2019 року з 11.00 до 12.30 год 

Вебінар 4. 

Реєстрація – bit.ly/SpilnoWebinar

Питання та пропозиції – spilno@p4ec.org.ua

mailto:spilno@p4ec.org.ua


Дякуємо за увагу!


