
“ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення ”

Сумський центр соціально-психологічної допомоги
(КПКВК МБ 0813241)

Послуги здійснює:

1) в умовах цілодобового стаціонару та тимчасового притулку (16 
місць, термін перебування не більше 90 днів);

2) шляхом консультування за допомогою телефонного зв'язку;

3) шляхом консультування в умовах денного стаціонару без 
забезпечення тимчасовим притулком і харчуванням.

Період, який підлягає аналізу:  2017-2018 роки

Сумська область



Виявлені гендерні розриви

1. Серед контингенту отримувачів
соціальних послуг переважають
жінки, у 2017 році їх було 1471 особа
або 79,0%, чоловіків 390 осіб або
21,0%, у 2018 році жінок 1363 особи
або 76,8%, чоловіків 412 осіб або
23,2%.
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2. У сільській місцевості
проживає у 2017 році
47,9% осіб, міській –
52,1%; у 2018 році у
сільській місцевості
49,9% осіб, міській –
50,1%.
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3. Спеціалістами Центру надано соціальних послуг у 
2017 році 78,9% жінкам та 21,1% чоловікам, у 2018 
році жінкам – 76,2%, чоловікам 23,8 %, тобто жінки
одержали 3,4 рази більше послуг, ніж чоловіки. 

4. У 2017-2018 роках в загальній штатній чисельності 
(9 од.) жінки складають 88,9 %,  а чоловіки 11,1 %.
Найбільше працівників працює у віці 35-50 років – це
від 44,4 % до 55,5%. 



Пропозиції за результатами гендерного бюджетного аналізу

I) Міністерству соціальної політики України :
(лист Департаменту соціального захисту населення Сумської ОДА від 30.08.2019 року № 02.4/3515)

1. Внести зміни :

• у нормативно-правовий документ (наказ Міністерства соціальної політики України від 19.08.2015 р.
№857 «Про затвердження Мінімальних норм забезпечення предметами, матеріалами та інвентарем
громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів інтернатних установах соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення»), а саме розробити мінімальні
норми забезпечення м'яким інвентарем та санітарно-гігієнічними нормами користувачів послуг
центрів соціально-психологічної допомоги з урахуванням сучасних потреб;

• у річну звітність форма 3.2. розділу ІІІ «Проведення соціальної роботи у закладах соціальної
підтримки сімей, дітей та молоді» (лист Міністерства соціальної політики України від 04.12.2018 р.
№435/0/232-18 ) «облік осіб за ознакою статі, місцем проживання (сільська, міська місцевість)» та
відокремити осіб з інвалідністю (відповідно до вимог Типового положення).

2. Розробити та затвердити норми навантаження для спеціалістів центрів соціально-психологічної
допомоги.

3. У Типовому положенні про центр соціально-психологічної допомоги (постанова Кабінету Міністрів
України від 04 жовтня 2017 р. №741 у підпункті 1) пункту 10 виключити слова «виписки з медичної
карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (облікова форма №027/о)» та далі по тексту, а також
врахувати зміни в законодавчому полі щодо нововведення адміністративної реформи з урахуванням
вимог децентралізації.



II) Міністерству фінансів України:

(лист Департаменту фінансів Сумської ОДА  від 14.08.2019 року № 05.1-15/777)

1. Спільно з Міністерством соціальної політики України розглянути та внести запропоновані робочою групою
зміни до Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у
галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» затвердженого наказом Міністерства соціальної політики
України від 14.05.2018 р. № 688 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 р. №6885/32135
по бюджетній програмі «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» в частині змін та доповнень окремих результативних показників з урахуванням гендерного аспекту, в
наступній редакції:

• Завдання: надання центрами соціально-психологічної допомоги соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям. 

• Результативні показники:

• Показники затрат:

• кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги, осіб, з них жінок, осіб;

• Показники продукту:

• кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, осіб, за статтю (дівчата/жінки, 
хлопці/чоловіки) та за місцем розташування (міська/сільська місцевість); осіб; 

• Показники якості:

• кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги за статтю (дівчата/жінки, 
хлопці/чоловіки) та місцем розташування (міська/сільська місцевість) од.;

• динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги
порівняно з минулим роком, %, з них за статтю (дівчата/жінки, хлопці/чоловіки) та за місцем розташування
(міська/сільська місцевість), %).




