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УДК 352:061.21 

Стаття присвячена розгляду теоретичних і практичних основ впровадження соціального 
замовлення як одного з провідних інструментів розвитку соціальної політики муніципального 
утворення. 

 
The article is devoted consideration of theoretical and practical bases of introduction of social order as 

one of leading instruments of development of  municipal social policy.  

У сучасних умовах система органів 
місцевого самоврядування в Україні проходить 
період організаційно-правового розвитку, етап 
впровадження в життя Європейської Хартії 
місцевого самоврядування,  діяльність 
територіальних громад. 

Процеси демократизації суспільства і 
поглиблення влади на муніципальному рівні 
виступають як актуальні завдання для владних 
інститутів та різних територіальних громад. 

З 2006 року вступили в силу зміни до 
Конституції (Основного Закону) України, які 
зафіксували новий порядок формування 
основних гілок влади і зміну ролі держави в 
політичній системі. Зазначимо, що кінцевою 
метою політичної реформи є поступова заміна 
пріоритету командних функцій держави на 
соціально-правові завдання, на перерозподіл 
повноважень на користь місцевих органів 
управління  і  активізацію  діяльності 
територіальних громад, залучення широких 
верств населення до вирішення питань 
місцевого значення. 

Зростання ролі територіальних громад, 
перенесення їх відповідальності за рішення 
соціально-економічних проблем є загальною 
тенденцією світового розвитку. Але, очевидно, 
що в Україні перенесення на місця не лише 
відповідальності, а й відповідних повноважень 

громади і прав розпоряджатися ресурсами поки 
що не відбулося. 

Для того, щоб територіальні громади мали 
реальну владу, необхідно мати відповідні важелі 
впливу на всі юридичні установи та фізичні 
особи, які працюють на певній території, а 
також мати можливість захистити себе від тиску 
державної влади через суди та законодавчі 
органи. 

Громадське самоврядування включає в себе 
організаційно-правові аспекти та вирішення 
проблем на рівні мікрорайонів, міських 
кварталів, вулиць тощо. Аналіз діяльності цих 
об’єднань показує, що це нестабільні утворення, 
які не завжди мають чітку мету та компетентних 
керівників. Важливо, щоб територіальне 
громадське самоврядування мало модель так 
званого „процесу соціальної дії”. Головним їх 
завданням є віднайти засоби досягнення 
визначеної мети шляхом обговорення можливих 
варіантів, на основі цього розробити конкретний 
план виконання робіт  і акумулювати всі 
необхідні чинники та ресурси. Ця модель може 
бути втілена в структурній формі управи 
мікрорайону, домкому, які складаються з 
найбільш активних та ініціативних мешканців 
мікрорайону, будинку. Управа (домком) має 
правління, що є робочим органом, у складі якого 
– голова управи, а також члени управи (доречно 
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мати у складі депутатів міської ради). Поточною 
формою роботи правління може бути робоча 
нарада, метою якої є визначення проблем, що 
потребують розв’язання, та детальне 
відпрацювання тактики цього розв’язання, аби 
потім всіма наявними ресурсами приступити до 
реальних дій. При цьому визначальною формою 
успіху є поглиблення і розширення 
сп і вр об і т ництва  орган і в  мі сцево го 
самоврядування та територіальної громади 
міста.  

Співпраця між різними секторами міської 
громади та владою може реалізуватися у вигляді 
соціального партнерства між міською владою, 
бізнесом та недержавними громадськими 
організаціями. 

Практика співпраці органів місцевого 
самоврядування і територіальної громади 
свідчить, що непримиренна політична та ідейна 
боротьба і зайнятість не заважають  там, де 
прагнуть діалогу, відшукують необхідні моделі 
та створюють умови для конструктивного 
співробітництва. 

Важливим  елементом  соціального 
партнерства в межах місцевого самоврядування 
мають стати стосунки відповідних органів влади 
з населенням конкретної території, що можуть 
оформитися у найрізноманітніших формах. 
Залежно від конкретної місцевості, традиції, від 
ступеня розвитку громади та громадських 
відносин, можна застосувати моделі співпраці та 
діалогу органів місцевого самоврядування з 
іншими       суб’єктами певної території, 
безпосередньо населенням. 

Ефективність діяльності громадських 
організацій визначається якістю і обсягом 
послуг, що надаються населенню. Важливими 
факторами, які впливають на результативність їх 
роботи, є: потреба в наданні конкретної послуги 
населенню; шляхи і напрями реалізації; 
законодавча база і матеріальне забезпечення; 
фактор лідера і команди; взаємозв’язок і 
підтримка владних структур. 

Рівень і ефективність партнерства трьох 
секторів громади характеризує рівень розвитку 
місцевої демократії в цілому. Умовами успіху 
міжсекторного співробітництва є: визнання 
задач і розуміння органами влади можливостей 
та ресурсів міжсекторної співпраці; вибір 
реальних та тематично важливих проблем; 
ефективна допомога владних інститутів у 
реалізації соціально-економічних  та культурних 
програм; рівноправний діалог з населенням і 
діловими колами; реалізація програм і 
досягнення конкретного результату; наявність 
незалежних ЗМІ як засобу зворотного зв’язку. 

Причинами неефективності діяльності НДО 
можуть бути: недостатнє організаційно-правове 
та фінансове забезпечення; обмеження доступу 

до інформації та ЗМІ; слабка довіра і 
неприйняття  важливої ролі НДО  з боку 
місцевої влади та політичних організацій; 
відсутність практичного досвіду та ефективних 
управлінських рішень; відсутність системної 
роботи між НДО; нестабільна економічна міська 
політика.  

В умовах транзитного українського 
суспільства діалог є способом взаємодії секторів 
суспільства та одним з методів демократизації 
влади і управління процесами суспільної 
трансформації. 

Як для представників третього сектора, так 
і для представників органів місцевого 
самоврядування необхідністю поступового 
кроку до розвитку відносин взаємодії є розробка 
та впровадження нормативно-правової бази 
соціального замовлення. З боку органів 
місцевого самоврядування це буде ще одним 
шляхом підтримки громадських ініціатив.  

Система соціального замовлення існує в 
світі багато років. Наявність соціального 
замовлення в конкретній державі як системи 
відносин між громадськими організаціями та 
органами місцевого самоврядування свідчіть 
про демократичні стосунки в суспільстві. Це 
своєрідна технологія вирішення пріоритетних 
соціальних проблем територіальної громади 
органами місцевої влади з залученням 
комерційних та некомерційних організацій [6, с. 
2]. 

Під соціальним замовленням розуміється 
формулювання вузьких соціальних пріоритетів, 
пропозицій за рішенням конкретних соціальних 
проблем, на основі їхнього комплексного 
аналізу за участю громадськості і пошук 
раціональних способів виконання даних 
пропозицій. 

Модель соціального замовлення повинна 
бути вигідною всім учасникам цього процесу, 
легкою для розуміння, маловитратною. Тільки в 
цьому випадку вона буде прийнята й почне 
працювати. 

В основі цих стосунків – контрактні 
відносини та обов’язкова фінансова підтримка 
громадських структур державними органами та 
органами місцевого самоврядування. 

Соціальне замовлення - це комплекс заходів 
організаційно-правового характеру, які 
спрямовані на вирішення соціальної проблеми у 
масштабі всієї держави або окремої 
адміністративно-територіальної  одиниці, 
здійснюються некомерційними організаціями за 
рахунок коштів бюджету та інших джерел на 
основі соціального контракту з органами 
державної влади або органами місцевого 
самоврядування. При цьому вирішення 
соціальних проблем здійснюється, як правило, 
за допомогою цільових соціальних програм 
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(соціальних проектів), а виконавець соціального 
замовлення визначається на конкурсній основі 
[6, с. 6]. 

Мета соціального замовлення підвищення 
ефективності застосування бюджетних та 
позабюджетних коштів, які спрямовуються на 
вирішення соціальних проблем, та залучення 
додаткових ресурсів у соціальну сферу. В основі 
соціального замовлення знаходяться соціальні 
потреби та соціальні проблеми. Тому кінцевою 
метою такого виду діяльності є задоволення 
потреб через вирішення проблем членів 
територіальної громади.  

Головними цільовими групами, на які 
спрямована діяльність громадських організацій, 
що залучилися до виконання соціального 
замовлення, є інваліди, молодь і студенти, діти, 
жертви екологічних катастроф, ветерани воєн та 
військових конфліктів. 

Процедура  реалізації  соціального 
замовлення включає в себе процес підготовки, 
формування і розміщення соціального 
замовлення, його реалізації та оцінки 
результатів. Схематично це виглядає таким 
чином: 
1) виявлення та формулювання соціальної 

проблеми; 
2) конкурс серед некомерційних організацій на 

розробку найкращих варіантів соціальних 
програм та соціальних проектів; 

3) між замовником та виконавцем соціального 
замовлення укладається соціальний 
контракт; 

4) виконавець при відповідному контролі 
замовника здійснює  всі необхідні 
процедури щодо виконання проектів та 
заходів, передбачених умовами соціального 
контракту; 

5) замовник та виконавець соціального 
замовлення протягом терміну, визначеного 
соціальним контрактом, здійснюють 
моніторинг стану цільової соціальної групи, 
на задоволення інтересів якої було 
спрямовано виконання соціального 
замовлення. 
В Україні розробка та впровадження 

соціального замовлення почалися в Одесі в 1996 
році у складі Одеської Асоціації Милосердя. 
Перше Положення про муніципальне соціальне 
замовлення було розроблене Асоціацією 
підтримки громадянських ініціатив “КОВЧЕГ” і 
внесене на розгляд міської влади на початку 
1997 року. 10 серпня 2000 року Одеська міська 
рада одностайно ухвалила Рішення № 1440-
ХХІІІ про затвердження Положення про 
соціальне замовлення в місті Одесі. Це рішення 
стало мало не першим в Україні, яке регулювало 
питання соціального партнерства на рівні 
територіальної громади, і було ініційовано 

завдяки активності громадських організацій 
міста. Експерти і представники різних НУО не 
раз підкреслювали, що це Положення 
уможливлює важливу соціальну діяльність з 
надання послуг мешканцям Одеси шляхом 
делегування міською владою соціальних послуг 
НУО, що може виявитися дійовішим і 
дешевшим, ніж залучення комунальних 
підприємств чи бюджетних установ. 

У Положенні видно прагнення вирішити 
якомога повно процедурні питання та 
орієнтацію на рівноправне партнерство 
місцевого самоврядування з НУО.  

Асоціація “Ковчег”, яка є одним з рушіїв 
впровадження  механізму соціального 
замовлення в практику самоврядування Одеси, 
також докладає зусиль до поширення і 
впровадження його в інших містах і місцях. Так, 
9 квітня 2004 року в м. Вознесенську був 
підписаний Протокол про наміри спільної 
реалізації проекту “Впровадження комплексної 
системи соціального інвестування”, який 
реалізується мерією м. Вознесенська – з однієї 
сторони, Асоціацією підтримки громадянських 
ініціатив “Ковчег” і Межрегіональною мережею 
Центрів соціального інвестування – з іншої. 
Протокол підписали мер м. Вознесенська Ю. 
Гержов, президент  Асоціації  “Ковчег” І. 
Камінник і директор Миколаївського центру 
соціального інвестування М. Золотухін [1; 5].  

Подібну практику ми можемо зустріти і в 
інших містах України, наприклад в Києві, 
Чернігові, Донецьку,  Харкові, Івано-
Франківську, Кам’янці-Подільському.  

Ускладненнями під час реалізації на 
вітчизняних теренах демократичного способу 
взаємод і ї  між  органами  місцевого 
самоврядування та неурядовими громадськими 
організаціями були відсутність доступного 
опису моделей соціального замовлення та 
досвіду їх впровадження. Особливістю цього 
процесу є повільний характер його 
впровадження. Кампанії з просувань проектів 
положень про муніципальне соціальне 
замовлення  потребують  багато часу: 
проводяться дослідження наявного стану 
взаємодії НДО з органами місцевого 
самоврядування, йде робота з виявлення 
можливостей НДО, тривають підготовчі освітні 
заходи, налагоджуються відносини між 
суб’єктами взаємодії, формулюються основні 
положення проекту [4, с. 59-61]. До того ж, як 
зазначають О.Ю. Винников та Н.О. Соф’янц, 
програми соціального замовлення не є 
універсальними, вони мають реальний зміст 
тільки за умови їх пристосування і гнучкого 
виконання на місцевому рівні [2, с. 9]. 

Уже під час впровадження соціального 
замовлення також виникає ряд проблем, серед 
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яких і залучення експертів до відбору проектів 
(конкурсу), і проблема непідготовленості 
співробітників структурних підрозділів, що 
займаються формуванням  соціального 
замовлення до нового виду діяльності. 

Розвиваючи громадську участь у рішенні 
міських соціальних проблем, можна не тільки 
вирішувати проблеми міста, але й залучати при 
цьому в роботу тих, кому ці проблеми найбільш 
близькі. Таким чином можна залучити значні 
сили людей зацікавлених і небайдужих, а також 
ресурси організацій, які візьмуть участь у 
реалізації проектів.  

Таким чином, перше, що потрібно для того, 
щоб приступити до запуску механізмів 
соціального замовлення, – це політична воля, 
бажання, незважаючи на зовсім очевидні 
витрати, запустити механізм організації 
соціального замовлення, що надалі обіцяє 
принести чималу вигоду. 

Розробка організаційних механізмів 
соціального замовлення містить два основних 
компоненти - створення процедури виявлення й 
формулювання соціального замовлення і 
визначення порядку вибору виконавця. 
Механізм залучення самих учасників у процеси 
підготовки соціального замовлення радикально 
міняє картину підготовки конкурсу, у 
порівнянні зі згаданими вище конкурсами 
муніципального замовлення. Так, при 
визначенні тематики соціального замовлення 
самі потенційні учасники конкурсів повинні 
мати можливість внести пропозиції, можуть 
бути проведені суспільні слухання по найбільш 
складних соціальних проблемах з метою як 
виявлення додаткових гострих проблем, так і 
визначення ефективності реалізації діючих 
програм. 

Одним з результатів такої політики в 
соціальній сфері стане поява некомерційних 
організацій, спеціально створених для 
виконання вузьких завдань, пов’язаних з 
обслуговуванням населення. Підтримка 
структурними підрозділами адміністрації таких 
організацій стане ще одним кроком до 
розширення бази виконавців соціального 
замовлення, а отже, і до збільшення числа 
городян, що беруть особисту участь у рішенні 
міських проблем. Одночасне збільшення числа 
виконавців буде сприяти росту здорової 
конкуренції в соціальній сфері [3]. 

Таким чином, сполучення соціального 
замовлення із традиційними методами 
управління в соціальній сфері дозволить не 
просто найбільш ефективно використати 
бюджетні засоби. Соціальне замовлення може 
стати універсальною управлінською схемою, що 
дозволяє перейти від прямого управління 
процесами в міській соціальній сфері до 

управління за допомогою визначення 
пріоритетів і розподілу бюджетних засобів. 

Муніципальний грант і соціальне 
замовлення – два інструменти, дві технології, за 
допомогою яких вирішується головна проблема 
підвищення ефективності соціальної політики - 
збільшення числа виконавців, які роблять 
послуги безпосередньо населенню й підвищення 
якості послуг.  

Соціальне замовлення, про необхідність 
якого увесь час говорили фахівці третього 
сектора, залишається поки нездійсненною 
мрією. За минулі роки в різних регіонах 
розроблена значна кількість місцевих Положень 
про соціальне замовлення і про муніципальний 
соціальний грант. Не раз висловлювалася навіть 
крайня точка зору, що грант є подачкою, у той 
час як рівноправна участь у конкурсах соціальне 
замовлення  є  визнанням  значимості 
некомерційних організацій. Разом з тим навіть у 
регіонах, де прийняті Положення про соціальне 
замовлення і вже проведені конкурси, не 
доводиться говорити про прорив нової 
соціальної технології. Незважаючи на 
придбаний досвід, ясності в тому, що ж таке 
соціальне замовлення, не додалося.  

Грантові конкурси можна вважати 
різновидом соціального замовлення, оскільки 
затребуваність НДО в суспільстві й пропоновані 
ними проекти можна вважати соціальним 
замовленням знизу.  

Головною проблемою впровадження 
соціального замовлення на сьогоднішній день є 
відсутність чіткої сформульованої моделі, легкої 
для розуміння всіма членами суспільства.  

Безсумнівно, однією з головних проблем 
сьогоднішнього дня є й практично повна 
відсутність коштів, які можна було б 
використати для проведення конкурсів. 
Стримуючим моментом у розвитку соціального 
замовлення є сформовані стереотипи управління 
в соціальній сфері. Також відсутність достатньої 
кількості спеціалізованих організацій, участь 
яких у конкурсі змогло б забезпечити реальне 
змагання. Число активних професійних НДО, як 
правило, порівняно невелике, крім того, по суті 
НДО займають особливу нішу – надають 
послуги тим категоріям населення, які не 
підпадають під дію як муніципальних, так і 
комерційних організацій. Тому реальної 
конкуренції між НДО й муніципальними 
структурами очікувати не доводиться, та вона й 
не потрібна. 

Поділ сфер застосування, конкурсних 
процедур тендерного типу й соціального 
замовлення є необхідним. Проведення конкурсів 
тендерного типу є ефективним і виправдує себе 
у вже сформованих сферах поставок товарів і 
проведення робіт для муніципальних потреб, 
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при цьому параметри замовлення націлені на 
зниження вартості послуги, що досягається за 
рахунок зниження рівня оплати праці 
персоналу, якості використовуваних матеріалів, 
устаткування, рухомого майна, тобто тих 
складових, які саме й забезпечують якість 
послуг. Конкурсні методи дозволяють 
підвищити інтенсивність праці виконавця, 
знизити адміністративні витрати однак 
очевидно, що постійне скорочення цих витрат 
неможливе, а в ряді випадків навіть шкідливе. 
Відмінністю конкурсів тендерного типу від 
соціального замовлення є те, що останнє 
націлене на досягнення ефективності за рахунок 
підвищення результативності та якості послуг 
при фіксованій вартості. Відповідно й у 
процедурах соціального замовлення на першому 
місці постає забезпечення гарантованого змісту 
і якості послуг.  

Серед  процедур ,  що  дозволяють 
забезпечувати підвищення результативності 
соціального замовлення, наявні:  
− розробка  замовником  показників 

соціального замовлення на основі оцінки 
потреб одержувачів послуги; 

− наявність у складі заявки виконавця 
проекту, що містить опис змісту й порядку 
дій виконавця по наданню послуг, його 
власних пропозицій і зобов’язань; 

− розробка технічного завдання на основі 
поєднання вимог замовлення й додаткових 

зобов’язань, прийнятих на себе виконавцем 
у конкурсній пропозиції; 

− моніторинг, що дозволяє вдосконалювати 
як цільові програми, так і порядок надання 
послуг. 
Формування соціального замовлення є, 

безсумнівно, його головною складовою 
частиною. Від того, як сформоване замовлення, 
залежить і його подальше практичне втілення. 
Для етапу формування соціального замовлення 
важливими є такі зауваження: без належної 
оцінки потреб населення в послугах, визначення 
їхньої необхідної кількості та вартості 
неможливо ні знизити витрати, ні підвищити 
якість послуг; порядок фінансування надання 
послуг на муніципальному рівні недосконалий, 
впливає на ефективність і вимагає розробки 
додаткових процедур; потрібно при організації 
формування й розміщення замовлення 
передбачити випереджальні процедури 
розробки замовлення.  

Зміст цільових програм, порядок їхнього 
прийняття і розгляду також має потребу в 
серйозній доробці та приведення у відповідність 
до моделі соціального замовлення. Зокрема, 
потрібно приділити увагу загальній оцінці 
значимості рішення проблем, включених у 
програму; врахувати вдалий досвід і результати 
аналогічної діяльності інших регіонів і країн; 
розробити точний опис очікуваних результатів, 
показників досягнення успіху і критеріїв оцінки; 
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