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ANALYSIS OF SOCIAL POLICY OF TERRITORIAL COMMUNITIES

Охарактеризовано децентралiзацiю повноважень у сферi соцiального захисту та соцiального забезпечення. ВиN
значено основнi сучаснi пiдходи щодо формуваннi та реалiзацiї соцiальної полiтики розвитку територiальних гроN
мад. Видiлено основнi завдання в ходi реалiзацiї соцiальної полiтики в територiальнiй громадi. Визначено основнi
функцiї та дiючу iнфраструктуру соцiального захисту в розрiзi рiвнiв адмiнiстративноNтериторiального устрою.
Розглянуто власнi повноваження об'єднаної територiальної громади у сферi соцiального захист та соцiального заN
безпечення. Проаналiзовано соцiальну полiтику Вiнницької мiської об'єднаної територiальної громади (ОТГ).
Проаналiзовано динамiку середньомiсячної заробiтної плати та середньомiсячної заробiтної плати Вiнницької ОТГ.
Продемонстровано рiвень безробiття Вiнницької ОТГ. Проаналiзовано видатки на соцiальний захист та соцiальне
забезпечення на прикладi ОТГ. Обгрунтовано, що основною метою аналiзу соцiальної полiтики об'єднаної
територiальної громади є визначення напрямiв стратегiчного розвитку цієї громади.

The decentralization of powers in the field of social protection and social security is characterized. The basic modern
approaches in forming and realization of social policy of development of territorial communities are defined. The main
tasks during the implementation of social policy in the territorial community are highlighted. The basic functions and
the existing social protection infrastructure in terms of levels of the administrative and territorial structure have been
determined. The authority of the united territorial community in the field of social protection and social security has
been considered. The dynamics of the average monthly wage in Vinnitsa is illustrated. The dynamics of the average
monthly wage of Vinnitsa for the research period is shown. The dynamics of the unemployment rate in Vinnitsa is
demonstrated. It is determined that the primary task is to optimize the social interests of the territorial community with
regional social policy. They found that effective management of social policy requires an assessment of the capacity of
the current system of state and regional government to solve the task of ensuring social security. It is proved that
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДI

Соцiальна полiтика це цiлеспрямована
дiяльнiсть держави щодо розробки та реалi&
зацiї питань, якi безпосередньо стосуються
людини, її становища в суспiльствi; врахуван&
ня особливостей рiзних верств населення та
надання людинi соцiальних гарантiй. Призна&
чення соцiальної полiтики полягає в покра&
щеннi здоров'я нацiї, забезпеченнi вiдповiдного
доходу та соцiальної пiдтримки в певних склад&
них життєвих ситуацiях, створення для насе&
лення сприятливої соцiальної атмосфери в
суспiльствi. Втiлення в життя ефективної
соцiальної полiтики потребує об'єднання зу&
силь усiх гiлок та рiвнiв публiчної влади, а та&
кож широкої пiдтримки з боку громадянсько&
го суспiльства. Соцiальна полiтика є своє&
рiдною системою, яка включає до свого складу
закони, державнi iнститути, спецiальну iнфра&
структуру установ, iнститути громадянського
суспiльства, людськi та фiнансовi ресурси. Ра&
зом iз функцiєю реалiзацiї та захисту со&
цiальних прав громадян, соцiальна полiтика
координує iнтереси i потреби соцiальних груп
в економiчнiй, соцiальнiй та полiтичнiй сферах.

Соцiальна полiтика, яка проводиться всiма
суб'єктами влади, має орiєнтуватися на певнi
цiнностi i очiкування населення, що дозволить
сформувати комфортний простiр для грома&
дянського суспiльства. Саме тому процес ре&
формування мiсцевого самоврядування та
територiальної органiзацiї влади в Українi зу&
мовлюють нагальну потребу у встановленнi
чiткого механiзму розподiлу повноважень мiж
органами мiсцевого самоврядування та органа&
ми виконавчої влади, виконання повноважень
у сферi соцiального захисту на рiзних рiвнях
адмiнiстративно&територiального устрою за
принципами субсидiарностi та децентралiзацiї.
Децентралiзацiя повноважень у сферi соцiаль&

justification of the vectors of socioNeconomic development of territorial communities should be based on the application
of experience of successful implementation of such transformations in developed countries. It is determined that the
provision of social security of territorial communities lies in the plane of realization of state social policy, the main
subject of which is the state, which defines its general principles, goals, objectives and priorities. Expenditures on social
protection and social security of the Vinnytsia territorial community are analyzed. It is determined that the main priority
development of society should be the preservation of life and human health, and the right of the person to safety — one of
the basic inalienable rights. Possible ways of improving the legal protection of social protection are outlined.

Ключовi слова: соцiальна полiтика, територiальна громада, децентралiзацiя, соцiальна
безпека, соцiальна допомога, соцiальний захист, соцiальне забезпечення.

Key words: social policy, territorial community, decentralization, social security, social
assistance, social protection, social security.

ного захисту та соцiального забезпечення по&
кликана сприяти наданню соцiальної допомо&
ги, послуг та пiльг на засадах доступностi,
якостi та ефективностi. Враховуючи зазначе&
не, актуалiзується потреба в проведеннi комп&
лексного дослiдження соцiальної полiтики в
умовах децентралiзацiї влади, зокрема в об'єд&
наних територiальних громадах, як одного з
важливих напрямiв соцiально&економiчного
розвитку України.

АНАЛIЗ ОСТАННIХ ДОСЛIДЖЕНЬ
I ПУБЛIКАЦIЙ

Питання щодо проблем в управлiннi дер&
жавною соцiальною полiтикою пiднiмаються в
наукових роботах вiтчизняних авторiв О. Бi&
лоруса, О. Власюка, З. Герасимчук, В. Гошовсь&
кої, I. Гнiбiденко, О. Iляш, Е. Лiбанової, О. Но&
вiкової, проте їх науковi працi торкаються
лише окремих аспектiв i найчастiше мають за&
гально&описовий характер щодо визначення
орiєнтирiв дослiдження понятiйно&категорiй&
ного апарату. Що стосується соцiальної
полiтики територiальних громад, то фахiвцями
в цiй сферi виступають О. Бобровська" I. Дро&
бушем, М. Кравченко, А. Михненком, В. Онi&
кiєнком та О. Шибаєвою, якi обгрунтовують
лише окремi її елементи — питання соцiальної
безпеки та надання соцiальних послуг.

ВИДIЛЕННЯ НЕ ВИРIШЕНИХ РАНIШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

У сучасних умовах розмежування владних
повноважень соцiальна полiтика України набу&
ває iстотних змiн, тому виникає необхiднiсть
дослiдження та оцiнювання її через призму
фiнансово&бюджетних вiдносин. Аналiз со&
цiальної полiтики є невiд'ємною складовою
дослiджень соцiально&економiчного розвитку
будь&якої країни, тому дослiдження зазначе&
ної проблеми є актуальним.
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МЕТА СТАТТI
Метою роботи є обгрунтування особливо&

стей розвитку соцiальної полiтики на рiвнi
територiальних громад, аналiз соцiальної по&
лiтики на прикладi Вiнницької мiської об'єд&
наної територiальної громади.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРIАЛУ

ДОСЛIДЖЕННЯ
Державну соцiальну полiтику потрiбно роз&

глядати як багаторiвневу i багатофункцiо&
нальну систему, яка зможе забезпечити не
тiльки соцiальний, а й економiчний розвиток
країни шляхом активiзацiї людського потен&
цiалу та його оптимального використання [1,
с. 207]. Дiєвiсть соцiальної полiтики на будь&
якому рiвнi передусім залежить вiд достатностi
та ефективностi використання фiнансових
ресурсiв, що спрямовуються на реалiзацiю
соцiальних програм. Формування таких фi&
нансових ресурсiв здебiльшого вiдбувається за
рахунок держави та територiальних громад,
але роль пiдприємств, громадських органiзацiй,
приватних фондiв також не можна недооцi&
нювати. У процесi розвитку системи мiсцевого
самоврядування України пiдвищується роль
територiальних громад в процесi реалiзацiї
соцiальної полiтики, i як наслiдок, створюють&
ся умови для соцiальної безпеки.

Формуючи полiтику соцiального розвитку
територiальних громад та моделюючи стра&
тегiю фiнансового забезпечення соцiального
захисту громади, мають застосовуватися фi&
нансовi пiдходи щодо їхнього оцiнювання. В су&
часних умовах реформи мiсцевого самовряду&
вання особливої уваги потребують питання
секторної децентралiзацiї. Децентралiзацiя по&
вноважень у сферi соцiальної полiтики покли&
кана сприяти наданню соцiальних допомог,
послуг та пiльг на засадах доступностi, якостi
та ефективностi. Оскiльки значна частина
видаткiв на соцiальний захист та соцiальне за&
безпечення передається на мiсцевий рiвень,
питання, що потребують першочергового роз&
в'язання полягають у налагодженнi ефектив&
них механiзмiв їх розподiлу, виявленнi неефек&
тивних видаткiв, що сприятиме залученню до&
даткового ресурсу для фiнансування найбiльш
важливих завдань. Водночас обгрунтування
регiональних особливостей фiнансового забез&
печення соцiального захисту дозволить вияви&
ти причини, що зумовлюють i поглиблюють
проблему бiдностi населення країни [2, с. 91].

Основним завданням в ходi реалiзацiї
соцiальної полiтики в територiальнiй громадi

має бути виявлення рiвня невiдповiдностi мiж
потребами населення та дiяльнiстю влади. Ре&
зультатом має бути взаємодiя владних струк&
тур, метою якої є вирiшення ряду проблем, усу&
нення зазначених протирiч шляхом розробки
планiв та програм, спрямованих на реалiзацiю
iнтересiв визначених соцiальних груп та тери&
торiальних громад, забезпечення поступової
реалiзацiї соцiальних потреб конкретних
соцiальних суб'єктiв, в даному контекстi — та&
кими соцiальними суб'єктами є усi жителi
вiдповiдної територiї. Першочерговим завдан&
ням є оптимiзацiя соцiальних iнтересiв терито&
рiальної громади з регiональною соцiальною
полiтикою. Соцiальна полiтика спрямована на
реалiзацiю соцiальних iнтересiв територiаль&
них громад та її ефективнiсть залежить насам&
перед вiд зацiкавленостi усiх рiвнiв влади у
розв'язаннi соцiальних проблем, якi не дозво&
ляють територiальнiй громадi нормально
функцiонувати, а також вiд активiзацiї спiльної
дiяльностi населення та влади щодо їх вирi&
шення [3].

За таких умов самоврядна дiяльнiсть тери&
торiальних громад насамперед має забезпечу&
вати стабiльнiсть та розвиток соцiальних i
економiчних процесiв. На створення цих умов
i повиннi спрямовуватись адмiнiстративнi змiни
i механiзми управлiння органiв влади терито&
рiальних громад. Обгрунтування векторiв
соцiально&економiчного розвитку територiаль&
них громад має спиратися на застосування
досвiду успiшної реалiзацiї таких трансфор&
мацiй у розвинених країнах. Забезпечення
соцiальної безпеки територiальних громад ле&
жить у площинi реальзацiї державної соцiаль&
ної полiтики, основним суб'єктом реалiзацiї
якої є держава, що визначає її загальнi прин&
ципи, цiлi, завдання та прiоритети. Тому по&
лiтика забезпечення соцiальної безпеки тери&
торiальної громади — це цiлеспрямована дiяль&
нiсть держави в соцiальнiй сферi, яка перес&
лiдує, певнi цiлi, що спiввiднесенi з конкретни&
ми iсторичними i полiтичними обставинами,
пiдкрiпленi необхiдними органiзацiйними зу&
силлями, фiнансовими ресурсами i розрахованi
на певнi соцiальнi результати. Ефективнiсть
реалiзацiї такої полiтики обумовлюється
рiвнем добробуту, освiти, здоров'я населення,
соцiальною стабiльнiстю, конструктивнiстю
вiдносин мiж рiзними соцiальними групами [1,
с. 208].

В Українi визначено основнi повноваження
органiв мiсцевого самоврядування базового
рiвня у сферi соцiального захисту, що перед&
бачають:
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1) надання соцiальної допомоги через
територiальнi центри — власнi повноваження;

2) надання структурними пiдроздiлами
територiальних органiв центральних органiв
виконавчої влади на базовому рiвнi послуг з
соцiального захисту населення (виплата пенсiй,
субсидiй, компенсацiй, забезпечення надання
пiльг) — делегованi повноваження

Реформування адмiнiстративно&терито&
рiального устрою в Українi зумовлює не&
обхiднiсть визначення територiальної осно&
ви органiв мiсцевого самоврядування та ви&
конавчої влади в сферi соцiального захисту.
За матерiалами Мiнiстерства соцiальної по&

лiтики визначено основнi функцiї та дiючу
iнфраструктуру соцiального захисту в розрi&
зi рiвнiв адмiнiстративно&територiального ус&
трою (рис. 1).

Таким чином, велику роль в ефективному
розвитку соцiальної полiтики вiдiграє до&
слiдження соцiального захисту та соцiального
забезпечення, реалiзацiя яких можлива за до&
помогою повноважень об'єднаної територiаль&
ної громади (рис. 2).

Таким чином, територiальнi громади надi&
ленi значною кiлькiстю повноважень, якi впли&
вають на розвиток соцiальної полiтики певно&
го територiального угруповування (рис. 2).

Джерело: [4].

Рис. 1. Функцiї та iнфраструктура соцiальної полiтики в розрiзi рiвнiв
адмiнiстративноJтериторiального устрою
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Районний  рівень  

здійснює моніторинг дотримання 
законодавства 

реалізує державну політику 

формує пріоритети та програми 
соціального розвитку району 

стаціонарні заклади для людей 
похилого віку, інвалідів 

заклади та установи сімейного 
виховання дітей

центри реабілітації для осіб з 
інвалідністю

центри сім’ї та дітей для тимчасового 
проживання дітей та сімей з дітьми, що 

опинилися у СЖО 

організація та надання базового набору соціальних 
послуг відповідно до потреб громади, у тому числі 

послуги фахівця соціальної роботи 

виявлення сімей, які перебувають у СЖО 

визначення потреб в соціальних послугах, прийняття 
рішень про необхідність отримання послуг 

консультування та прийом заяв від мешканців 
громади щодо надання усіх видів соціальної 

підтримки 

організація оздоровлення та відпочинку дітей 

Віддалене робоче місце 
працівника або укладання 
угоди про прийом, ЦНАП – 
адміністративні послуги у 
сфері соціального захисту 

Центр надання соціальної 
допомоги (соціальних 

послуг) – ОТГ
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Наведений розподiл повноважень та
фiнансових ресурсiв в системi соцiального за&
хисту в умовах реформування мiсцевого само&

врядування та територiальної органiзацiї вла&
ди вказує на складнiсть та широке коло влас&
них повноважень ОТГ (диференцiацiя за

 

Об’єднана 

територіальна 

громада 

Зайнятість 
населення 

Соціальна допомога  
(в частині власних 
повноважень) 

Надання соціальних 
і реабілітаційних 
послуг, проведення 
соціальної роботи 

Оздоровлення та 
відпочинку дітей, 
захист прав дітей 

Забезпечення виконання 
функцій органу опіки та 

піклування над 
повнолітніми 

недієздатними особами 
та особами, цивільна 
дієздатність яких 

обмежена 

Надання пропозицій до 
проекту бюджету 

об’єднаної 
територіальної громади 
в частині врахування 
видатків на соціальний 
захист та соціальне 

забезпечення 

Виконання 
повноважень, 

делегованих органами 
виконавчої влади 

Рис. 2. Власнi повноваження об'єднаної територiальної громади у сферi соцiального захист
та соцiального забезпечення

Джерело: [5].

Джерело: побудовано за даними [9].

Таблиця 1. Видатки на соцiальний захист та соцiальне забезпечення по Вiнницькiй мiськiй
об'єднанiй територiальнiй громадi протягом 2017—2019 рокiв, тис. грн

Рiк: № Найменування показникiв 2017 2018 2019 
Вiдхилення,

% 
1 Пiльги ветеранам вiйни, особам, на яких поширюється 

чиининiсть Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, 
гарантiї їх соцiального захисту», ветеранам вiйськової 
служби, ветеранам органiв внутрiшнiх справ, 
громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської 
катастрофи, багатодiтним сiм’ям 

84481,5 115698,2 28190,7 36,9 -75,6 

2 Житловi субсидiї населенню 922495,2 496173,9 223920,4 -46,2 -54,8 
3 Компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд в 

автомобiльному та електротранспортi загального 
користування, який працює в звичайному режимi руху, 
залiзничному транспортi примiського сполучення 
окремим категорiям громадян мiста Вiнницi 

18265,5 20399,0 23876,6 11,7 17,1 

4 Допомога сiм’ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм’ям та 
тимчасова державна допомога дiтям 

306710,6 273783,7 267833,0 -10,7 -2,2 

5 Допомога особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю, 
особам, якi не мають права на пенсiю, непрацюючим 
особам, якi досягли загального пенсiйного вiку, але не 
набули права на пенсiйну виплату, допомога по догляду 
за особами з iнвалiднiстю I чи II групи внаслiдок 
психiчного розладу 

87131,2 115668,6 199867,5 32,7 72,8 

6 Державна соцiальна допомога на дiтей-сирiт та дiтей, 
позбавлених батькiвського пiклування, у дитячих 
будинках сiмейного типу та прийомних сiм’ях 

1226,5 965,7 1343,0 -21,3 39,1 

7 Пiльги на медичне обслуговування громадянам, якi 
постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 

1097,5 1538,2 1793,0 40,2 16,5 

8 Витрати на поховання учасникiв бойових дiй та осiб з 
iнвалиднiстю внаслiдок вiйни 

182,7 123,3 105,0 -32,5 -14,8 

9 Компенсацiйнi виплати особам з iнвалiднiстю на 
бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та 
транспортне обслуговування 

166,3 164,1 486,0 -1,3 196,1 

10 Видатки на виконання мiських програм 22863,6 26582,6 26598,3 16,2 0,06 
11 Утримання територiального центру соцiального 

обслуговування (надання соцiальних послуг) 
10860,2 12516,4 6544,9 15,2 -47,7 

12 Соцiальнi програми у галузi сiм’ї, жiнок, молодi та дiтей 12222,0 17187,7 13940,6 40,6 -18,9 
13 Компенсацiйнi виплати за навчання учасникiв 

антитерористичної операцiї та їх дiтей 
731,7 944,5 972,4 29,08 2,95 

 Разом  1468434,5 1081745,9 795471,4   
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рiзними напрямами, охоплення та розумiння
специфiки життєдiяльностi значної кiлькостi
соцiальних груп в громадi), що не дозволяє
об'єднаними територiальними громадами ком&
плексно охопити усi питання соцiального за&
хисту [6, с. 108].

Сучаснi пiдходи у формуваннi та реалiзацiї
соцiальної полiтики розвитку територiальних
громад потребують соцiальної вiдповiдальностi
органiв державної влади рiзного рiвня та
органiв мiсцевого самоврядування, яка полягає
у розробцi та реалiзацiї ефективної внут&
рiшньої та зовнiшньої регiональної соцiально&
економiчної полiтики, її правової основи, яка
має спрямовуватись на стабiльне забезпечен&
ня високого рiвня життя, соцiального захисту
та соцiальної допомоги, мiнiмiзацiю соцiальних
ризикiв та сприяння розвитку територiальних
утворень рiзних рiвнiв в соцiальному аспектi [7,
с. 48].

Ефективне управлiння соцiальною полi&
тикою вимагає дослiджень, що торкаються
соцiальної безпеки та соцiального забезпечен&
ня. Це передбачає аналiз соцiальної полiтики
на всiх щаблях її iєрархiї, починаючи з мiст та
територiальних громад. Висновки, отриманi з
дослiджень щодо оцiнювання соцiальної сфе&
ри надають змогу обгрунтувати чи вiрно обра&
но вектор соцiального розвитку як певного
регiону, громади, так i країни загалом. Але че&
рез постiйнi процеси соцiально&економiчного
реформування соцiальнi проблеми, якi виника&
ють на кожному етапi розвитку суспiльства, по&
требують щоразу iнших пiдходiв до їх аналiзу.

Важливим етапом в усвiдомленнi дослi&
дження соцiальної полiтики територiальної
громади є оцiнювання її через призму концепцiї
сталого розвитку. Концепцiя сталого розвит&

ку, яка спочатку формувалася як модель
економiчного зростання при збереженнi при&
родних ресурсiв та екологiчної безпеки, посту&
пово переросла в комплексну модель безпеч&
ного i стабiльного iснування суспiльства, що
включає рiзнi чинники — екологiчнi, економiчнi
i соцiальнi. Соцiальний аспект концепцiї стало&
го розвитку пердбачає збереження стабiль&
ностi соцiальних i культурних систем, скоро&
чення кiлькостi руйнiвних конфлiктiв мiж
людьми. Головним прiорiтетним розвитком
суспiльства має стати збереження життя i здо&
ров'я людини, а право особи на безпеку — од&
ним iз базових невiдчужувальних прав [8, с. 16].

Ключову роль у дослiдженнi соцiальної
полiтики вiдiграє фiнансування таких галузей
соцiальної сфери, як освiта, охорона здоров'я,
соцiальний захист i соцiальне забезпечення.
Тому аналiз видаткiв на реалiзацiю соцiальної
полiтики потребує пильної уваги. Проана&
лiзуємо розвиток соцiальної полiтики на прик&
ладi Вiнницької мiської об'єднаної терито&
рiальної громади за допомогою динамiки таких
показникiв:

1) видатки на соцiальний захист та соцiаль&
не забезпечення;

2) рiвень безробiття;
3) рiвень середньої заробiтної плати;
4) видатки да освiту та медицину.
Вiнницька об'єднана територiальна грома&

да була створена 29 листопада 2018 року, тому
показники за попереднi роки вiдносяться до
м. Вiнницi, що мають однаковий територiальний
розмiр.

У економiчнiй лiтературi дається визначен&
ня видаткiв бюджету на соцiальний захист на&
селення як видаткiв, спрямованих на адресну
пiдтримку малозабезпечених громадян, вста&
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Рис. 3. Динамiка кiлькостi безробiтного населення
в м. Вiнницi протягом 2017—2019 рр.

Джерело: побудовано за даними [9].
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новлення певного рiвня забезпечення прожит&
кового мiнiмуму для рiзних груп населення,
соцiальний захист осiб, що опинилися в екст&
ремальних умовах (бiженцi, безпритульнi
тощо) [8, с. 15]. Видатки на соцiальний захист i
соцiальне забезпечення передбачають фiнан&
сування таких програм, як соцiальний захист
пенсiонерiв, соцiальний захист сiм'ї, дiтей i
молодi, соцiальний захист на випадок непра&
цездатностi, соцiальний захист ветеранiв вiйни
та працi, соцiальний захист iнших категорiй
населення, допомога у вирiшеннi житлового
питання, iнша дiяльнiсть у сферi соцiального
захисту, соцiальний захист безробiтних,
фундаментальнi та прикладнi дослiдження i
розробки у сферi соцiального захисту тощо
(табл. 1).

Показник житлових субсидiй населенню у
2017 роцi був найвищим та становив 922495,2
тис. грн, а найменший спостерiгається у 2019
роцi та становить 223920,4 тис. грн. Соцiальнi
програми у галузi сiм'ї, жiнок, молодi та дi&
тей також найбiльший показник мали у 2019 ро&
цi — 972,4 тис. грн, а найменший показник ста&
новить 731,7 тис. грн у 2017 роцi. Що стосуєть&
ся фiнансування соцiального захисту та
соцiального забезпечення Вiнницi за останнi
три роки спостерiгається зменшення загальної
суми видаткiв на 26%. Проте бiльшiсть
показникiв мали зростаючу динамiку. Разючi
змiни спостерiгаються в наданнi житлових
субсидiй, оскiльки щороку вiдбуваються змiни
в системi надання субсидiй населенню, то ви&
датки зменшились на 75% що й займає суттєву
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Джерело: побудовано за даними [9].

Рис. 4. Динамiка середньомiсячної заробiтної плати по Вiнницькiй мiськiй об'єднанiй
територiальнiй громадi, грн
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Рис. 5. Динамiка видаткiв на освiту, охорону здоров'я, соцiальний захист та соцiальне
забезпечення по Вiнницькiй мiськiй об'єднанiй територiальнiй громадi, тис. грн

Джерело: побудовано за даними [9].
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частку в загальнiй сумi соцiального фiнансу&
вання. Що стосується зменшення витрат якi
спрямовуються на надання пiльг ветеранам
вiйни, ветеранам вiйськової служби, ветеранам
органiв внутрiшнiх справ, громадянам, якi по&
страждали внаслiдок Чорнобильської катаст&
рофи, багатодiтним сiм'ям, то це спричинено
тим, що у складi видаткiв на соцiальний захист
з'являються новi статтi щодо цього показника
i в такому випадку кошти спрямовуються на
чiтко визначенi цiлi.

Показник безробiття — це один з цент&
ральних показникiв для визначення соцiально&
економiчного розвитку. Безробiття сприяє
зростанню соцiальної нестабiльностi та злид&
нiв у суспiльствi, поширенню чисельностi
соцiально незахищених верств населення та
iнших негативних соцiально&економiчних
явищ, що спричиненi вiдсутнiстю необхiдної
кiлькостi робочих мiсць в територiальнiй гро&
мадi. Динамiку рiвня безробiття наведено на
рисунку 3.

За даними Вiнницького мiського центру
зайнятостi в 2018 роцi було зареєстровано на
740 осiб менше нiж у 2017 роцi, що свiдчить про
активну дiяльнiсть центру зайнятостi щодо пра&
цевлаштування осiб, якi набули в звiтному
перiодi статус безробiтного. У 2019 роцi кiль&
кiсть населення, що звернулося по допомогу в
центр зайнятостi, становить на 2 особи бiльше
попереднього року, така ситуацiя свiдчить про
меншу кiлькiсть вакансiй вiд роботодавцiв
порiвняно з 2018 роком, якi були представленi
на ринку працi.

Заробiтна плата являє собою один з голов&
них показникiв рiвня соцiально&економiчної
полiтики країни, територiальної громади,
мiста. Незалежно вiд формулювання сутностi
заробiтної плати, науковцi вважають [10], що
вона повинна вiдбивати iснуючi в державi
соцiальнi, економiчнi та виробничi вiдносини.
Розмiр заробiтної плати визначає рiвень
матерiального добробуту громадян певного
суспiльства, наприклад, на рiвнi територiальної
громади (рис. 4).

Середньомiсячна заробiтна плата у Вiн&
ницькiй мiськiй об'єднанiй територiальнiй
громадi протягом трьох рокiв постiйно зроста&
ла, на це вплинуло пiдняття мiнiмальної заро&
бiтної плати, iнфляцiя та збiльшення соцiаль&
них стандартiв рiвня життя (рис. 4).

Фiнансування освiти i охорону здоров'я є
стратегiчними напрямами розвитку суспiль&
ства, тому аналiз видаткiв по цим розкриває
соцiальний напрям розвитку територiальної
громади (рис. 5).

Видатки на освiту протягом аналiзованих
рокiв мають зростаючий характер, видатки на
охорону здоров'я в 2018 роцi збiльшились за
рахунок реформування сфери охорони здоро&
в'я, в 2019 роцi видатки зменшилися. Видатки
на соцiальну сферу щороку зменшувалися.

Таким чином, дослiдивши динамiку розвит&
ку соцiальної полiтики Вiнницької мiської
об'єднаної територiальної громади по окресле&
ним показникам, можна стверджувати про
окремi недолiки у сферi соцiального забезпе&
чення на рiвнi даної громади, якi можна усуну&
ти за допомогою:

— подальший стратегiчний розвиток про&
грами соцiального розвитку, яка прогнозує
щорiчне зростання видаткiв на соцiальний за&
хист та соцiальне забезпечення;

— вдосконалення розподiлу повноважень
мiж органами мiсцевого самоврядування та
органами виконавчої влади в сферi надання со&
цiальних послуг з метою забезпечення їх висо&
кої якостi;

— обгрунтування чiткого алгоритму фiнан&
сування в сферi соцiального захисту та соцi&
ального забезпечення на рiвнi об'єднаних те&
риторiальних громад;

— розробка Дорожньої карти децентра&
лiзацiї у сферi соцiальної безпеки на рiвнi мiста
тощо.

ВИСНОВКИ ДОСЛIДЖЕННЯ
Таким чином, аналiз соцiальної полiтики

дозволяє отримати грунтiвнi висновки щодо
соцiального результату дiяльностi терито&
рiальних громад. Основною метою отриманих
даних аналiзу соцiальної полiтики об'єднаної
територiальної громади має бути визначення
напрямiв стратегiчного розвитку, а саме ско&
рочення бiдностi й нерiвностi, розширення
залученостi населення до створення ВВП, за&
безпечення рiвних можливостей для реалiзацiї
людського потенцiалу незалежно вiд соцiаль&
но&економiчних умов, статi, мiсця проживан&
ня та етнiчних коренiв.

Систематизацiя здiйсненого аналiзу на
прикладi Вiнницької мiської об'єднаної тери&
торiальної громади дозволяє дiйти висновку,
що сучасний стан реалiзацiї соцiальної полi&
тики є не iдеальним, незважаючи на реформу&
вання соцiальної полiтики сталого соцiально&
економiчного розвитку України, та пiдвищення
соцiальних стандартiв життя.

Таким чином, в основi реформування на&
прямiв розвитку соцiальної полiтики виступа&
ють такi компоненти, як вдосконалення право&
вої регламентацiї соцiальної полiтики, а також
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ня чинного законодавства в галузi державного
та регiонального соцiального управлiння, за&
безпечення його зорiєнтованостi на забезпе&
чення соцiальної безпеки та соцiального захи&
сту.

Подальша наукова робота буде спрямова&
на на дослiдження проблематики наукової
обгрунтованостi соцiальної безпеки об'єднаної
територiальної громади та виокремлення сис&
теми показникiв для її оцiнювання.
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