
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Пленарне засідання третьої позачергової сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

14 січня 2021 року № 111 

 
Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Прем’єр-міністра 

України Д. Шмигаля, Голови Верховної Ради України Д. Разумкова щодо забезпечення 
виконання державних соціальних програм у 2021 році 

 
Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», частиною 2 статті 2, пунктом 5 частини 2 статті 19 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», з метою дотримання конституційних прав громадян 
на соціальний захист, уникнення соціальної напруги серед населення, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Прем’єр-

міністра України Д. Шмигаля, Голови Верховної Ради України Д. Разумкова щодо 
забезпечення виконання державних соціальних програм у 2021 році, що додається 
на 1 аркуші. 
 

2. Надіслати Звернення на адресу Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля та 
Голови Верховної Ради України Д. Разумкова. 
 

 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 



Звернення 

депутатів Полтавської обласної ради до Прем’єр-міністра України 

Д. Шмигаля, Голови Верховної Ради України Д. Разумкова щодо 

забезпечення виконання державних соціальних програм у 2021 році 

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 

2020 року № 163-р в області розпочато реорганізацію та створення 4 районних 

державних адміністрацій відповідно до Постанови Верховної Ради України від             

17 липня 2020 року № 807-ІX «Про утворення та ліквідацію районів». Відповідно 

розпочато і процес реорганізації 25 районних управлінь соціального захисту 

населення області, як структурних підрозділів районних державних адміністрацій. 

Управліннями соціального захисту населення реалізується 38 державних 

соціальних програм, якими охоплено 580 тис. мешканців області, 60 відсотків з них 

(348 тис.) проживає у сільських населених пунктах.  

Передача функцій з реалізації державних соціальних програм на рівень 4 

управлінь соціального захисту населення укрупнених районів не забезпечить 

доступність населення до соціальних гарантій і призведе до несвоєчасного і не в 

повній мірі їх надання. 

Крім того, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

28.10.2020 № 1035 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України» функція з прийому громадян для надання 67 видів державних 

соціальних допомог із січня 2021 року передана виключно на рівень 

територіальних громад. Виконання вказаних функцій не регламентовано Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Територіальні громади у переважній більшості не готові до виконання таких 

функцій. Забезпечення реалізації завдань територіальними громадами потребує 

формування багаточисельних підрозділів з питань соціального захисту та надання 

соціальних послуг. 

З метою дотримання конституційних прав громадян на соціальний захист, 

уникнення соціальної напруги серед населення, звертаємось з наступними 

пропозиціями: 

1. Затвердити єдину модель управлінь соціального захисту населення із 

збереженням наявної штатної чисельності та інфраструктури, діючої станом на 

грудень 2020 року та відповідним фінансовим ресурсом. 

2. Внести зміни до відповідних постанов Кабінету Міністрів України, якими 

регламентуються порядки надання державних соціальних гарантій (зі змінами, 

внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1035) щодо 

залишення функцій з прийому громадян за управліннями соціального захисту 

населення районних державних адміністрацій. 

3. З метою комплексного підходу щодо підтримки вразливих категорій 

населення передбачити механізм реалізації одночасно державних та місцевих 

соціальних програм через управління соціального захисту населення. 

 
 

 
Прийнято на пленарному засіданні 

третьої позачергової сесії обласної 

ради восьмого скликання  

14.01.2021 року 
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