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Пріоритети діяльності Мінсоцполітики

•

Сприяння продуктивній зайнятості, реформа ринку праці

•

Створення справедливої системи пенсійного страхування

•

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки
населення

•

Розвиток соціальних та реабілітаційних послуг
у територіальних громадах

•

Забезпечення захисту прав дітей

Підвищення доходів населення

●

Мінімальна заробітна плата підвищена
встановлена з січня 2017 року 3 200 гривень

вдвічі

і

3,5 млн працівників бюджетної сфери отримали підвищену
заробітну плату

●

Соціальні стандарти та гарантії збільшені з травня
2017 року на 5,2 %, а з грудня – на 4,6 %

●

Середньомісячна заробітна плата у січні-жовтні 2017
року зросла на 37,1 % у порівнянні з відповідним періодом
2016 року і становила 6 900 гривень

●

Реальна заробітна плата за 10 місяців 2017 року зросла
на 18,9 %

Підвищення рівня заробітної плати
Середньомісячна заробітна плата
Фонд оплати праці за 2017 рік очікується
на рівні 796,3 млрд грн, що на 36,1 %
більше порівняно з 2016 роком (585 млрд
грн)
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Реальна заробітна плата за 10 місяців
2017 року зросла на 18,9 % порівняно з
відповідним періодом 2016 року

Підвищення державних соціальних стандартів
у 2017 році
Прожитковий мінімум на одну особу
1 700 грн
1 624 грн
Розміри прожиткового мінімуму у
2017 році підвищено з травня на
5,2 %, а з грудня – на 4,6 %.

1 544 грн

Відповідно
до
зростання
прожиткового
мінімуму
збільшено розміри державних
соціальних
гарантій,
що
визначаються на його основі.
січень

травень

грудень

З жовтня 2017 року підвищено розміри виплат державної соціальної допомоги з
надбавкою на догляд особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
інвалідністю, які
склали від 1 452 грн до 3 301,65 гривні.
З грудня 2017 року у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму розміри цієї
допомоги для окремих категорій отримувачів збільшились до 3 384,60 гривні.

Рівень бідності за абсолютним критерієм за
доходами нижче фактичного прожиткового
мінімуму
2017 рік став переламним у ситуації з бідністю – спостерігається суттєве
зменшення масштабів абсолютної бідності, що свідчить про вплив перших
результатів економічного зростання на матеріальне становище.
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Сприяння працевлаштуванню безробітних
Впровадження інноваційних форм роботи державної служби зайнятості у
січні-листопаді 2017 року дало змогу:
● збільшити на 40 тис. (або на 6 %) кількість працевлаштованих осіб,
яка становила 746 тисячі осіб. При цьому, 45 % з них були працевлаштовані
оперативно до надання статусу безробітного
● збільшити на 11% кількість роботодавців, які співпрацювали з
центрами зайнятості до 177 тисяч, кількість вакансій зросла на 11 % до 968
тис. одиниць
● зменшити на 9 % кількість осіб, які мали статус безробітного
(порівняно з 01.12.2016) завдяки оперативному працевлаштуванню, станом на
01.12.2017 на обліку перебувало 309 тис. безробітних

●працевлаштувати 11,0 тис. учасників АТО, що на 19,6 % більше ніж за
січень-листопад 2016 року (9,2 тис осіб). Укладено майже 6 тис. договорів на
професійне навчання учасників АТО

Результати запровадження нових форм та
методів роботи державної служби зайнятості
Забезпечено зростання у січні-листопаді 2017 року:
у т. ч. працевлаштовано оперативно до
надання статусу безробітного

746 тис.
45%

+6%

Кількість роботодавців, які
співпрацювали з центрами зайнятості

177 тис.

+11%

Кількість вакансій

968 тис.

+11%

Кількість працевлаштованих осіб

На 01.12.2017
завдяки оперативному працевлаштуванню зменшилася:

Кількість зареєстрованих
безробітних

309 тис.

-9%

Посилено контроль за дотриманням
законодавства про працю
● визначено порядок здійснення державного контролю та нагляду за
додержанням законодавства про працю (постанова Кабінету Міністрів України від
26.04.2017 № 295), спрямований на запровадження механізмів легалізації зайнятості
та заробітної плати
В результаті втручання інспекторів праці:

● 700 роботодавців оформили трудові відносини із працівниками відповідно до
законодавства

● 390 роботодавців усунули порушення мінімальних гарантій в оплаті праці шляхом
донарахування і виплати працівникам належних коштів на суму 97 149 тис. гривень

● 217 879 працівникам виплачена заборгована заробітна плата у сумі 830 171 тис.
гривень

● 732 роботодавці на виконання вимог інспекторів праці забезпечили дотримання
законодавства щодо працевлаштування осіб з інвалідністю

● 477 роботодавців провели атестацію робочих місць за умовами праці для
забезпечення працівників, які працюють у шкідливих умовах праці, пільгами та
компенсаціями

Зайнятість у неформальному секторі
економіки
Зменшення
на 300 тис. осіб

4,0
млн осіб

3,7
млн осіб

Удосконалено механізм здійснення контролю
за дотриманням законодавства про працю

Органам місцевого самоврядування передано повноваження із
здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю.
Урядом у квітні 2017 року затверджено новий порядок здійснення
такого контролю (постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017
№ 295).
В регіонах створено нові виконавчі органи та введено посади
інспекторів праці, або покладено обов’язки на відповідних посадових
осіб у:
● 102 містах обласного значення (загальна кількість – 148), що
становить 69 %;
●16 обласних центрах (загальна кількість – 24), що становить 67 %;
● 224 об’єднаних територіальних громадах (загальна кількість –
534), що становить 42 %

Створення справедливої системи пенсійного
страхування
●
●
●

Прийнято Закон України від 03.10.2017 № 2148-VІІІ „Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”,
яким зокрема передбачено:
осучаснення пенсій;
перерахунок з 01 жовтня 2017 року пенсій, надбавок, підвищень та інших
пенсійних виплат, які визначаються від прожиткового мінімуму;

●

розширення категорій осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному
пенсійному страхуванню;

●
●

скасування особливого порядку виплати пенсій працюючим пенсіонерам;

●

●
●
●

встановлення з 01.01.2018 гнучких умов виходу на пенсію залежно від
тривалості страхового стажу;
збереження стимулів для більш пізнього виходу на пенсію

Для 10,2 млн пенсіонерів з жовтня 2017 року підвищено пенсії:
середній розмір підвищення склав 561,17 грн,
середній розмір пенсії становить 2 447,95 гривень.

Удосконалення системи соціального
страхування та підвищення рівня соціальних
гарантій в системі соціального страхування
Утворено об'єднаний Фонд соціального страхування України
● з 1 січня 2017 року майже для 39 тис. потерпілих на виробництві встановлено новий
підвищений розмір щомісячної страхової виплати, виходячи із 1600 грн з урахуванням відсотку
втрати працездатності. У середньому розмір підвищення таких виплат склав 210 гривень

● з 1 березня 2017 року для 209,6 тис. потерпілих на виробництві перераховано страхові
виплати на коефіцієнт зростання номінальної заробітної плати, що становить 1,236. Середній
розмір підвищення становив 415 гривень

● при призначенні житлової субсидії не враховуються суми, які виплачуються в порядку
відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з
виконанням ним трудових обов’язків

● у травні 2017 року запроваджено механізм „Гроші ходять за людиною”, який передбачає
можливість вільного вибору санаторно-курортного закладу потерпілим на виробництві для
отримання відповідних послуг шляхом укладення тристоронніх договорів

● з 1 січня 2018 року аналогічний механізм „Гроші ходять за людиною”, буде
запроваджено для медичної реабілітації застрахованих громадян у сфері соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності (самостійний вибір санаторно-курортного закладу
для
проходження медичної реабілітації)

● з 1 січня 2018 року буде здійснено осучаснення щомісячних страхових виплат для 174
тис. потерпілих на виробництві за період з 2008 по 2011 роки

● з 1 березня 2018 року буде здійснено перерахунок щомісячних страхових виплат на
коефіцієнт 1,2 для 207 тис. потерпілих на виробництві

Забезпечення ефективної державної соціальної
підтримки населення
● удосконалено програму житлових субсидій для підвищення адресності їх
надання та ефективності використання коштів (постанови Уряду від 26.04.2017
№ 300, від 18.08.2017 № 609), зокрема:
●запроваджено проведення у 2017 році монетизації залишків житлових субсидій
●запроваджено проведення у 2018 році розрахунків з підприємствми-надавачами субсидій
виключно у грошовій формі

● зменшено період, за який враховуються доходи домогосподарств для призначення їм
житлових субсидій, з чотирьох до двох останніх кварталів

●надано можливість призначення субсидії недієздатній особі за заявою опікуна
● врегульовано питання виплати призначеної субсидії на придбання твердого палива і
скрапленого газу у разі смерті особи, якій було призначено субсидію

● запроваджується надання пільг у грошовій формі, зокрема надання пільг з
оплати проїзду
● розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів України „Деякі питання

надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами міського, приміського та
міжміського транспорту” та „Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері
транспортного обслуговування”, якими передбачається надання пільг з оплати

проїзду у готівковій формі

Забезпечення ефективної державної соціальної
підтримки населення
● Розроблена модель соціальної інспекції для забезпечення державного
контролю за правильністю застосування законодавства під час надання
соціальної підтримки, попередження випадків його порушень, забезпечення
цільового використання коштів державного та місцевого бюджетів. Подано
на розгляд Верховної Ради України проект Закону України „Про
забезпечення державного контролю під час надання соціальної
підтримки” (реєстр. № 6159 від 06.03.2017)

●З метою впровадження єдиної інформаційної системи Мінсоцполітики
розпочато роботу зі створення Єдиного реєстру отримувачів соціальної
допомоги,
який
створюється
в
межах
Єдиного
державного
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги

Створення нової інтегрованої моделі надання
послуг
● З 2016 року забезпечується реалізація пілотних проектів із створення центрів
надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, у
форматі „Прозорий офіс”, що має на меті спростити доступ соціально вразливих
громадян до адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру і
різних видів державної соціальної допомоги
На сьогодні вже працюють чотири таких центри у містах Харків (2), Київ (1) та Одеса
(1).

● З метою розширення мережі таких центрів Урядом збільшено перелік міст, в
яких будуть створюватися такі центри (розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11.10.2017 № 736-р).

● Центри інтегрованих соціальних послуг функціонують за принципом
адресності та комплексності надання послуг. В одному приміщенні зосереджено
роботу представників різних структур соціального спрямування та надавачів послуг
кейс-менеджерів.
Розвиток такої мережі центрів дасть змогу забезпечити прийом заяв та
документів для надання послуг у сфері соціального захисту у належно організованих
умовах з максимальною доступністю, а прийняття рішень щодо їх призначення
здійснювати у законодавчо встановлений термін.

Надання усіх послуг соціального характеру в
одному місці
Пенсійний фонд
України
- послуги пенсійного
забезпечення

Фонд соціального
страхування України
- послуги у сфері
соціального страхування

Управління соціального
захисту населення
- послуги адміністрування
державної допомоги, субсидій,
пільг та інших соціальних виплат

Центр соціальних
служб для сім'ї,
дітей та молоді
- послуги сім'ям, що
опинилися в СЖО

Державна служба
зайнятості
- послуги сприяння
зайнятості

Забезпечення надання усіх послуг населенню в одному місці, незалежно від
того, хто фінансує надання цих послуг, є основою формування інтегрованої
моделі надання громадянам соціальних послуг в умовах децентралізації

Розпочато впровадження пілотних моделей
адміністрування надання послуг із соціальної підтримки
населення в об’єднаних територіальних громад

Затверджено
Методичні
рекомендації щодо діяльності
об’єднаних
територіальних
громад у сфері соціального
захисту населення та захисту 2
прав дітей (наказ Мінсоцполітики

1

1

3
2
2

від 21.06.2017 № 1030, зі змінами)

1

2

2
1

1

5

3

1

1
3
5
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Реалізація пілотних моделей дасть змогу в
одному місці за принципом єдиного вікна
(фронт-офіс)
приймати
документи
для
призначення державних допомог, субсидій,
пенсій, вивчати потребу у соціальних послугах та
організовувати їх надання безпосередньо за
місцем проживання без виїзду в районні або
обласні центри

1

Запровадження нової інтегрованої моделі
управління у сфері соціального захисту
населення надання послуг
●Основними результатами запровадження нової моделі стануть:
● доступність послуг для соціально вразливих громадян, догляду за літніми
особами та особами з інвалідністю
● безпечність умов проживання дитини в громаді, наявність сімейно
орієнтованих послуг, ліквідація інституційних форм виховання дітей
● підвищення рівня зайнятості населення та зменшення його залежності від
соціальних виплат і субсидій
●зниження ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми

● Забезпечення надання органами місцевого самоврядування усіх
послуг у сфері соціального захисту населення на рівні територіальної
громади, у тому числі тих, які фінансуються за рахунок коштів Державного
бюджету України, Пенсійного фонду, державної служби зайнятості,
організація роботи фронт офісу, зокрема у центрах надання
адміністративних послуг.

Посилення соціального захисту осіб з
інвалідністю

● У 2017 році вперше в повному обсязі було забезпечено осіб з
інвалідністю засобами технічної реабілітації
●На ці цілі у Державному бюджеті України на 2017 рік передбачено
видатки на суму 1 629 441,9 тис. гривень
● Розроблено електронний каталог технічних та інших засобів
реабілітації для забезпечення вільного вибору особою з інвалідністю за
їх функціональними та конструктивними ознаками (розміщено на сайті
Мінсоцполітики)

Забезпечення захисту прав дітей

● Для посилення захисту прав дітей, в першу чергу на виховання у сім’ї,
або в умовах, максимально наближених до сімейних, прийнято Національну
стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання
дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу до 2019 року
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р)
● Обмежено перелік підстав для зарахування дітей до інтернатних
закладів, забезпечено колегіальне прийняття таких рішень (постанова
Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 576).
Запроваджено:
● нову послугу тимчасового догляду дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, – патронат над дитиною, як альтернативу її
влаштуванню до інтернатного закладу, затверджено Програму підготовки
патронатних вихователів
● інститут наставництва для роботи з дітьми, які виховуються в
інтернатних закладах, з метою їх підтримки та підготовки до самостійного
життя

Забезпечення захисту прав дітей

Запроваджено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам
(277,7 млрд грн) на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих
групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/
придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального
житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з
їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації
●

●

За рахунок зазначеної Субвенції:
придбано близько 80 будинків для дитячих будинків сімейного типу, в
яких буде влаштовано 609 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
придбано 328 квартир та побудовано один будинок на 25 осіб для
забезпечення соціальним житлом 555 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа

Соціальний захист учасників АТО
Посилено державну підтримку учасникам антитерористичної операції:
●статус учасника бойових дій встановлено 320358 особам з числа учасників
антитерористичної операції
● у 2017 змінено систему закупівлі санаторно-курортних послуг на
процедуру відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування
(путівки) для учасників АТО
● у 2017 році на санаторно-курортне лікування для учасників АТО
передбачено 48,9 млн гривень. Регіони профінансовані в повному обсязі
●забезпечено санаторно-курортним лікуванням майже 8 тис. осіб (у 2016 році
оздоровлено 4,2 тис. осіб на загальну суму 21 млн грн)
● за 11 місяців 2017 року послуги з соціально-психологічної реабілітації
отримали 13,8 тис учасників АТО та 7,2 тис членів їх сімей.
● у 2016 році спрямовано 4903,6 млн грн на виплату грошової компенсацій
для самостійного придбання житла 603 сім'ям загиблих військовослужбовців,
які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також особам з
інвалідністю I–II групи з числа військовослужбовців
● протягом року 19 учасників АТО забезпечено високофункціональними
протезно-ортопедичними виробами, в т.ч. 1 учасника АТО за кордоном (Італія)

