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Пріоритети діяльності Мінсоцполітики 

 Увага Міністерства соціальної політики зосереджена на чотирьох 
пріоритетах у сфері соціальної політики, а саме: 

• реформа системи оплати праці, посилення соціального 
захисту працюючих громадян; 

• реформа системи пенсійного забезпечення; 

• запровадження ефективного адресного надання державної 
соціальної допомоги; 

• децентралізація системи соціальних послуг та їх розвиток 
на рівні територіальних громад.  



 Удосконалення системи оплати праці  
Завдяки законодавчим змінам, прийнятим Верховною Радою України 
06.12.2016 (Закон України № 1774-VIII), поняття мінімальної заробітної 
плати приведено у відповідність до європейської практики та 
міжнародних норм, а саме: 

Реформа оплати праці 

1 
• запроваджено нову методологію визначення мінімальної заробітної 

плати (як нижньої межі оплати праці, яка гарантується державою) 

2 

• передбачено встановлення мінімального посадового окладу (тарифної 
ставки) у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб 

3 

• визначено, що мінімальна заробітна плата не буде застосовуватись як 
розрахункова величина, зокрема, при побудові схем посадових окладів, 
визначенні плати за надання адміністративних послуг, судового збору, суми 
податків тощо 



Зростання мінімальної  
заробітної плати 

Підвищено в 2 рази 

грудень 2016 року січень 2017 року 

1 600 грн 

3 200 грн 



Очікуване зниження рівня бідності за 
абсолютним критерієм 

(еквівалентні витрати нижче фактичного прожиткового мінімуму) 

2015 рік 2017 рік 

58,3 % 42 % 

Зниження  
на 16,3 відс. пунктів 



Припинення діяльності ФОП  
у 2016-2017 роках 

Свою діяльність припинили 331,1 тис.ФОП. 

Це 15 % від загальної кількості ФОП в Україні. 

Із 331,1 тис. ФОП, які припинили діяльність майже 301 тис. 
ФОП (або 90,8 %) протягом останніх років не 
здійснювали господарську діяльність та не 
декларували доходів. 

2,07 млн 



Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України” від 06.12.2016  № 1774-VIII також передбачає: 

Посилення контролю за додержанням 
законодавства про працю 

 Запровадження дієвого механізму погашення 
заборгованості із заробітної плати працівників 
підприємств-банкрутів 

 Делегування повноважень зі здійснення контролю у 
сфері зайнятості та оплати праці виконавчим органам 
місцевого самоврядування (міст обласного значення та 
об'єднаних територіальних громад) 



Зростання реальної заробітної плати 

січень 2016 року січень 2017 року 

86,8 % 

121,4 % 



Збільшення надходження ЄСВ 

*за 27 днів 

+ 53% 

За січень-лютий 2017 року перевищення 
планових надходжень склало 24,2 % 



Реформа системи оплати праці 
державних службовців 

 З метою реалізації Закону України „Про державну службу”  
з квітня 2016 року Мінсоцполітики розроблено та Урядом 
прийнято 22 нормативно-правових акта з питань оплати 
праці, заохочення і соціальних гарантій державних службовців 
та інших працівників державних органів 

 У 2016 році у державних органах, юрисдикція яких 
поширюється на всю територію України, мінімальний 
посадовий оклад встановлено у розмірі 3 618 грн, 
максимальний – 12 061 гривня. 



Фінансова забезпеченість пенсії у 
мінімальному розмірі 

78 років 

60 років 25 років 

121 986 грн** 

243 936 грн* 

Мінімальний 
розмір пенсії 
за 35 років – 

1 247 грн 

* При МЗП на рівні 3 200 гривень 

** При МЗП 1 600 гривень 

Збільшення тривалості страхового стажу до 35 років відповідає власним надходженням 
бюджету  Пенсійного фонду для забезпечення виплати пенсії у мінімальному розмірі. 



Динаміка чисельності  
застрахованих осіб 

З 16,3 млн зайнятих осіб у віці 15-70 років застрахованими є тільки 10,2 млн осіб 

ти
с.

 о
сі

б
 

грудень 2014 р.
грудень 2015 р.

жовтень 2016 р.

979,0

9 802,6

839,5

9 741,4

926,6

10 192,8

загальна кількість застрахованих осіб

кількість осіб, яким нараховано зарплату менше за мінімальну



 запровадження єдиних правил визначення розмірів пенсійних 
виплат (крім військовослужбовців) 

 запровадження єдиної формули нарахування пенсій, що 
дозволить відновити страхові принципи для близько 4,4 млн 
пенсіонерів і посилить мотивацію працюючих громадян до легалізації 
отримуваного заробітку 

 встановлення чіткої залежності розміру пенсії від суми 
сплачених страхових внесків та тривалості участі у страховій системі 

 звільнення солідарної системи від виплат нестрахового 
характеру, які забезпечуються державними гарантіями 

Подальше проведення  
пенсійної реформи 

Розроблено законопроект, який передбачає: 



Нова політика зайнятості 

Модернізація системи соціального страхування на випадок безробіття, 
реформування державної служби зайнятості, активізація безробітних до 
пошуку роботи. 

Зростання рівня зайнятості як результат росту промислового виробництва, 
(зокрема, оборонної промисловості), сільського господарства (в тому числі  за 
рахунок земельної реформи), а також розвитку транспортного потенціалу. 

Розвиток малого і середнього підприємництва з дотриманням соціальних 
гарантій працюючих та забезпеченням гідних умов праці. 

Охоплення соціальним страхуванням усього зайнятого населення задля 
забезпечення належного соціального захисту працюючих. 

Забезпечення гідного рівня мінімальної гарантії оплати праці та дієвого 
контролю за дотриманням норм трудового законодавства. 



 Урядом прийнято низку рішень щодо посилення адресності 
надання житлових субсидій та стимулювання отримувачів до 
економного використання енергоресурсів, зокрема запроваджено: 

• автоматичне призначення житлової субсидії на наступний 
термін, без звернення громадян 

• механізм економного споживання населенням 
енергоресурсів (оптимізовано норму газу з урахуванням рівня 
фактичного його споживання у опалювальному періоді 
2015/2016 років) 

• справедливий підхід до визначення доходів громадян, які 
враховуються при призначенні субсидії у сукупному доході, з 
метою посилення соціального захисту окремих категорій осіб 

 Станом на 03.02.2017 близько 7,4 млн сімей в Україні є 
учасниками програми житлових субсидій 

 

Житлові субсидії 



Забезпечено перехід реалізації соціальних програм з надання 

окремих видів пільг – забезпечення санаторно-курортним лікуванням, 

житлом інвалідів війни усіх категорій та інших соціальних програм – до 

системи „гроші ходять за людиною” 

Запроваджено надання окремих видів соціальних пільг у грошовій 

формі, зокрема: 

• забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

• надання житла сім’ям загиблих учасників антитерористичної 

операції та постраждалим особам з інвалідністю І та ІІ групи 

 Це дає можливість людині самостійно обирати найбільш 

прийнятне житло, санаторно-курортний заклад для 

лікування, який буде оплачено за рахунок бюджетних коштів 

 

 

Система „гроші ходять за людиною” 



 На виплату стипендій ВНЗ у Державному бюджеті України на 
2017 рік враховано 5,2 млрд гривень, що на 500 млн гривень 
більше порівняно з 2016 роком 

 

 З них буде спрямовано на: 

• академічні стипендії – 4,1 млрд гривень 

• соціальні стипендії – 992 млн гривень 

 
 При збільшенні розміру академічних стипендій одночасно 

будуть переглянуті підходи до стипендіального забезпечення 
студентів ВНЗ у напрямі підвищення мотивації до 
досягнення значних успіхів у навчанні 

Змінюється порядок виплати стипендій 



Нова децентралізована модель надання 
послуг у сфері соціального захисту 

населення  

Надання послуг забезпечується в 
єдиному приміщенні 

Великі 
міста 

„Прозорі 
офіси” 

У 2016 році запроваджуються пілотні проекти у 
Харкові, Одесі, Дніпрі, Києві, Львові. 

 
У 2017 році - продовження реалізації пілотних 
проектів у містах: Черкаси,  Кропивницький, 

Житомир, Рівне, Краматорськ, Чернігів. 



Нова децентралізована модель надання 
послуг у сфері соціального захисту населення  

Надання соціальних послуг в 
об'єднаних територіальних громадах 
(ОТГ) через центри надання 
адміністративних послуг (ЦНАП) 
через „єдине вікно” 

Пілотування нового механізму 
здійснюватиметься у 2017 році 
на базі 33 ОТГ 

Модель надання послуг в ОТГ 

Розрахунковий центр  
(районне управління соціального захисту, 

управління Пенсійного фонду) 

ЦНАП 

ЦНАП 

ЦНАП 

ЦНАП 

Дистанційна 
передача 

даних 

Прийом 
документів 



 

Запровадження інституту соціальної інспекції: 

 

 сприятиме підвищенню ефективності контролю за 
правильності застосування законодавства у сфері надання 
соціальної допомоги та соціальних послуг 

 

 забезпечить вчасне виявлення випадків порушення при 
призначенні соціальної підтримки 

Запровадження інституту  
соціальної інспекції 


