
Підвищення адресності та доступності соціальних послуг, 
охоплення різних категорій отримувачів;

Розвиток конкуренції серед надавачів послуг шляхом 
впровадження прозорого конкурсного відбору, розвиток 
альтернативних моделей надання послуг;

Встановлення чіткого переліку послуг та строків
їх надання в соціальному контракті;

Оптимізація бюджетних соціальних витрат, 
заощадження ресурсів;

Залучення громадськості та підвищення рівня активності 
в соціальній сфері, розвиток громадянського суспільства;

Підвищення рівня соціальної захищеності населення.

ПЕРЕВАГИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

це засіб регулювання діяльності у сфері надання соціальних 
послуг шляхом залучення на договірній основі суб’єктів 
господарювання до замовлення потреб у соціальних 
послугах, визначених місцевими органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування.

Проект фінансується Європейським Союзом
This project is funded by the European Union

СОЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ —

ЯК ЗАПРОВАДИТИ СОЦІАЛЬНЕ
ЗАМОВЛЕННЯ У ВАШОМУ МІСТІ?

?



Конституція України: Стаття 46.
«Громадяни мають право на соціальний захист»

Закон України «Про соціальні послуги»
від 19.06.2003 №966-IV

Закон України «Про місцеве самоврядування»
від 21.05.1997 №80/97

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення 
соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів»  
від 29.04.2013 № 324

Постанова КМУ «Про затвердження критеріїв діяльності 
суб’єктів, що надають соціальні послуги»
від 14.11.2012 №1039

Наказ Міністерства соціальної політики «Про 
затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються 
особам, які перебувають у складних життєвих 
обставинах і не можуть самостійно їх подолати»
від 03.09.12 №537

Наказ Міністерства соціальної політики
«Про затвердження Методичних рекомендацій
з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних 
послуг» від 27.12.2013 №904

Наказ Міністерства соціальної політики
«Про затвердження Порядку визначення потреб 
населення адміністративно-територіальної одиниці
у соціальних послугах» від 20.01.2014 №28

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ



Провести оцінку потреб у послугах у громаді та підготувати 
аналітичні документи за результатами проведеної оцінки;

Визначити перелік та обсяги послуг, розрахунок їх вартості;

Визначити замовника;

Підготувати відповідний бюджетний запит;

Внести зміни до існуючої місцевої соціальної програми 
щодо виділення коштів на проведення конкурсу 
соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів 
або розробити окрему програму;

Підготувати Положення про соціальне замовлення у місті N,
у тому числі порядок визначення виконавців та затвердити 
його рішенням сесії місцевої ради, створити конкурсну 
комісію;

Підготувати та оприлюднити річний план закупівель згідно 
Постанови КМУ № 324;

Проведення конкурсу на соціальне замовлення
Розробити оголошення про конкурс;

Оголосити та провести конкурс, визначити переможця;

Укласти угоду з переможцем;

Моніторинг та оцінка 
Здійснювати постійну оцінку та контроль виконання умов 
угоди з боку замовника;

Провести розрахунки з виконавцем згідно актів виконаних 
робіт та подання звітів.

ЕТАПИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Оцінка потреб та підготовка процедури1

2
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КОНТАКТИ

орган виконавчої влади,  місцева держадміністрація
(її структурний підрозділ), виконавчий орган міської 
ради, що є розпорядниками бюджетних коштів та на 
яких покладається обов’язок з організації надання 
соціальних послуг чи виконання соціальних програм;

фізична особа, яка перебуває у складних життєвих
обставинах та якій безпосередньо надаються
соціальні послуги.

Отримувач соціальних послуг

УЧАСНИКИ СОЦIАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Замовник соціальних послуг

недержавний суб’єкт (юридичні особи та фізичні
особи – підприємці), що надає соціальні послуги
на підставі договору про  залучення  бюджетних коштів 
для надання соціальних послуг; 

Виконавець соціального замовлення


