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ВСТУП
У процесі формування і розвитку сучасних соціаль-

но-економічних відносин державі відводиться особли-
ва роль, яка продиктована специфічними особливос-
тями сучасної ринкової економіки, що полягає в необ-
хідності її соціальної орієнтації. У основі моделі соц-
іальної ринкової економіки лежить принцип дотриман-
ня соціальної справедливості при неухильному підви-
щенні економічної ефективності. Тому досягнення
мети економічного зростання в сучасних умовах не-
можливо представити у відриві від державного управ-
ління.
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З урахуванням того, що організації культури зна-
ходяться в жорстких рамках заданих параметрів нор-
мативного фінансування, необхідно вибрати найбільш
адекватні для культури нові форми бюджетного фінан-
сування. На сучасному етапі таким є державне соціаль-
не замовлення.

Технологія соціального замовлення є однією з пер-
ших соціальних технологій міжсекторної взаємодії. Це
поняття в його сучасному економіко-правовому і со-
ціально-технологічному розумінні сформувалося в се-
редині 90-х рр. XX століття і було пов'язане з потребою
у виробленні деяких загальних форм взаємодії держав-
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них і муніципальних структур з неурядовими організа-
ціями.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Сутнісною основою соціального замовлення, як і

інших форм взаємодії інститутів громадянського су-
спільства та публічно-владних органів, виступає прин-
цип субсидіарності, тобто впровадження соціального
замовлення означатиме зміцнення зацікавленості (і
відповідальності) влади в створенні і розвитку інсти-
тутів громадянського суспільства, оскільки тільки за
рахунок цього можливе досягнення громадської
участі. Розвиваючи систему соціального замовлення на
послуги сфери культури, держава може перейти від
безвідповідального і хаотичного (що мав місце в пост-
перебудовну епоху) фінансування некомерційного сек-
тора сфери культури до системного адресного інвес-
тування.

На жаль, на сьогодні держава на ринку соціальних
послуг займає практично монопольне положення. У
зв'язку з цим одним з насущних завдань в цій сфері є
інтенсифікація процесу демонополізації і роздержав-
лення. Важливість цього процесу багато в чому обу-
мовлена тим фактом, що при збереженні існуючого
стану речей рішення задачі підвищення ефективності
соціальних послуг, що надаються населенню, немож-
ливе або, вкрай ускладнене. В той же час, це положен-
ня зовсім не припускає тотальної комерціалізації соц-
іальних послуг. Існує величезне число соціальних по-
слуг, надання яких, по суті, можливо лише на неко-
мерційній основі. Саме для таких випадків зокрема пе-
редбачається застосування технології соціального за-
мовлення.

В роботі ставиться завдання визначити зміст на-
прямів реалізації механізмів державного управління
сферою культури на засадах соціального замовлення.
Виділити основні складові механізму державного управ-
ління сферою культури на засадах соціального замов-
лення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Згідно з сучасним трактуванням соціальне замовлен-

ня — один із способів рішення державою проблем со-
ціальної сфери. Договірно-правовою формою соціально-
го замовлення є некомерційна відшкодувальна послуга,
що надається соціально незахищеним групам населен-
ня. Послуга реалізується у рамках соціальних програм
або проектів. Виконавець замовлення визначається на
конкурсній основі.

Виконавцем соціального замовлення виступає неко-
мерційна організація, що перемогла в конкурсі претен-
дентів і уклала із замовником (державою або його пред-
ставником в особі регіональних і муніципальних органів
влади) соціальний договір про співпрацю при виконанні
соціального проекту. Соціальне замовлення виступає як
форма взаємодії держави і некомерційних організацій
[1, с. 251].

У проекті Закону України "Про соціальне замов-
лення у сфері  надання соціальних послуг" від
16.10.2009 № 5236 визначено правові, економічні та
організаційні засади соціального замовлення, спря-
мованого на забезпечення та покращення умов жит-
тєдіяльності окремих соціальних груп та осіб, що пе-
ребувають у складних життєвих обставинах та потре-
бують сторонньої допомоги, а також порядок фор-
мування, конкурсного розміщення та виконання на
контрактній основі загальнодержавних та місцевих
соціальних замовлень юридичними та фізичними осо-
бами. В проекті Закону також зазначено, що соціаль-
не замовлення — комплекс заходів організаційно-
правового характеру, спрямований на закупівлю за
бюджетні кошти соціальних послуг для осіб, що пе-
ребувають у складних життєвих обставинах, та
здійснюється на конкурсній основі [2].

Предметом соціального замовлення є соціальні по-
слуги, спрямовані на вирішення соціальних проблем
цільових соціальних груп чи індивідів, що опинилися в
складних життєвих обставинах.

Об'єктами правовідносин щодо формування та ви-
користання соціального замовлення у сфері надання
соціальних послуг є цільові соціальні групи, особи, що
опинилися в складних життєвих обставинах та потре-
бують сторонньої допомоги, або мають соціальні про-
блеми.

Суб'єктами правовідносин щодо формування та ви-
користання соціального замовлення у сфері надання
соціальних послуг є:

— органи виконавчої влади;
— органи місцевого самоврядування;
— юридичні та фізичні особи.
Соціальне замовлення у сфері надання соціальних

послуг застосовується з метою сприяння діяльності
органам виконавчої влади та місцевого самоврядуван-
ня, підприємствам, установам та організаціям, що
здійснюють соціальну роботу з цільовими соціальними
групами чи особами, шляхом надання соціальних послуг,
яка спрямована на їх соціальну підтримку, забезпечен-
ня їхніх прав і свобод, поліпшення якості життєдіяль-
ності, задоволення інтересів та потреб.

Соціальне замовлення у сфері надання соціальних
послуг формується за сукупності таких умов:

— наявність потреб певних цільових соціальних груп
та осіб, що можуть бути задоволені шляхом надання
соціальних послуг;

— наявність бюджетних коштів на задоволення цих
потреб;

— наявність юридичних осіб будь-якої форми влас-
ності та організаційно-правової форми та фізичних осіб,
які надають чи мають відповідні умови для надання цих
послуг відповідно до наявних стандартів соціальних
послуг.

Згідно із структурою законодавчих та виконавчих
органів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання та бюджетним устроєм України встановлюються
наступні види соціального замовлення у сфері надання
соціальних послуг згідно з рівнями їх формування:

— соціальне замовлення на загальнодержавному
рівні, яке спрямовано на розв'язання пріоритетних за-
гальнодержавних соціальних проблем;

— соціальне замовлення на регіональному та місце-
вому рівні (Автономна Республіка Крим, обласний, рай-
онний, міський, сільський, селищний, районів у містах),
яке спрямовано на розв'язання пріоритетних соціаль-
них проблем відповідних адміністративно-територіаль-
них одиниць та їх об'єднань.

Формування соціального замовлення на загально-
державному рівні покладається на центральні органи
виконавчої влади до компетенції яких входить здійснен-
ня соціальної політики держави й здійснюється у ви-
значеному чинним законодавством порядку.

Формування соціального замовлення на регіональ-
ному рівні покладається на орган виконавчої влади чи
місцевого самоврядування та здійснюється відповідно
до затвердженого ним положення про соціальне за-
мовлення на відповідній території.

Типове положення про формування соціального
замовлення затверджується Кабінетом Міністрів Украї-
ни. Підготовка соціального замовлення розпочинаєть-
ся з формування завдання на розв'язання певної со-
ціальної проблеми, визначення необхідного виду соці-
альних послуг для певної цільової соціальної групи та
осіб, визначення замовника.

Завдання для соціального замовлення розробляють-
ся з урахуванням умов, термінів та порядку формуван-
ня Державного бюджету України, бюджетів відповід-
них адміністративно-територіальних одиниць і містять:

— характеристику соціальної проблеми, обгрунту-
вання пріоритетності та необхідності її розв'язання;
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— аналіз потреб цільових груп;
— основні цілі та завдання, терміни реалізації со-

ціального проекту;
— терміни реалізації соціального проекту;
— перелік видів соціальних послуг, які мають нада-

ватись за соціальним замовленням;
— обсяги коштів, необхідних для надання соціаль-

ної послуги;
— джерела фінансування заходів та послуг;
— заходи з боку виконавця щодо нормативного, ма-

теріально-технічного, інформаційного та іншого забез-
печення виконання проекту, які повинні включати та-
кож ресурси на проведення моніторингу та оцінки ефек-
тивності та якості виконання проекту;

— очікуваний результат щодо реалізації кожного із
завдань та цілей [2].

Фінансування соціального замовлення може здійс-
нюватися за рахунок:

— коштів державного та місцевих бюджетів;
— коштів цільових фондів, що знаходяться у

розпорядженні держави та місцевого самовряду-
вання;

— коштів з позабюджетних джерел загальнодер-
жавного та місцевого рівнів;

— коштів органів самоорганізації населення;
— коштів, залучених виконавцями соціального за-

мовлення;
— благодійних внесків та пожертвувань, в тому числі

валютних, та коштів з інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.

Обсяги коштів, що мають додатково залучатися ви-
конавцем соціального замовлення, визначаються в соці-
альних контрактах. На основі визначеного порядку,
органи виконавчої влади та місцевого самоврядування
розробляють відповідні положення, де також визнача-
ють вимоги до учасників та джерела фінансування кон-
курсу [2].

Найбільш загальна схема формування і реалізації
механізмів державного управління сферою культури на
засадах соціального замовлення представлена на рисун-
ку 1.

Формування соціального замовлення розпочинаєть-
ся з визначення принципів пануючої в цій державі або
суспільстві ідеології (I етап). Тут, як правило, особли-
вих проблем не виникає. Зокрема для нашої країни та-

кою пануючою ідеологією на сьогоднішній момент є
побудова держави з соціально-орієнтованою ринковою
економікою. А ось з другим етапом труднощі дуже
істотні.

Національна ідея покликана апелювати до най-
більш загальних соціальних процесів, явищ і об'єктів,
що представляють найвищу цінність для цього співто-
вариства у рамках конкретної суверенної держави з
одного боку і конкретного історичного періоду, — з
іншої. Крім того, необхідно зважати на специфіку гео-
політичної обстановки і того місця, яке займає у світі
ця держава як на сьогоднішній момент часу, так і в пер-
спективі [3].

Особливі труднощі, як правило, виникають у бага-
тонаціональних державах, що мають значну територію,
до яких відноситься і Україна. Сама по собі ця пробле-
ма досить цікава і лежить у площині швидше політич-
ною, ніж економічною. Для нас важливим є те, що саме
національна ідея визначає основні положення і напря-
ми формування соціального замовлення.

Сформулювавши "національну ідею", тобто
стратегічну мету розвитку суспільства і держави,
можна приступати до визначення комплексу пріо-
ритетних завдань або структури соціального замов-
лення (III етап).

Тут слід зазначити, що, з одного боку, інституціо-
нальна інфраструктура для реалізації цього етапу в Ук-
раїні в цілому сформована; а, з іншої — накопичений
значний досвід в реалізації різних державних програм
соціальної спрямованості (державні програми з розвит-
ку системи охорони здоров'я, спорту, освіти і деякі інші).
Це дозволяє нам зробити висновок про необхідність і
можливість прийняття комплексної державної програ-
ми з розвитку сфери культури.

Структура соціального замовлення, на нашу думку,
повинна охоплювати усі основні напрями сфери куль-
тури (кінематографія, поліграфія, музейна справа, му-
зичне виховання і так далі).

Визначившись з базовими елементами соціально-
го замовлення у сфері культури, можна приступати
до його економічної реалізації (IV етап). Ця реаліза-
ція повинна здійснюватися за трьома основними на-
прямами:

— територіальна локалізація;
— складання тимчасових графіків реалізації;

Рис. 1. Етапи формування і реалізації механізмів державного управління сферою культури на засадах соціального
замовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І етап – Визначення принципів пануючої в цій державі або суспільстві 
ідеології (державна ідеологія) 

ІІ етап – Визначення пріоритетних стратегічних цілей, що враховують 
базові соціальні процеси, явища і об’єкти, що представляють найвищу 

цінність у рамках конкретного співтовариства (регіону) 

ІІІ етап – Визначення комплексу пріоритетних завдань, а також форм і 
методів їх досягненні (соціальне замовлення) 

IV етап – Визначення тимчасового графіку і джерел фінансування 
соціального замовлення 

Державні цільові програми Бюджетне фінансування 

Бюджети 
всіх рівнів 

Позабюджетні 
кошти 

Бюджети всіх рівнів 
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— визначення джерел фінансування (бюджетних і
позабюджетних).

За допомогою технології соціального замовлення на
конкурсній основі через реалізацію цільових соціально-
культурних програм і бюджетного фінансування мож-
ливе вирішення соціально-культурних проблем різного
рівня (державних та регіональних).

Пріоритетом цієї стратегії при цьому повинне
являтися спонукання цільових груп до формування
об'єктивних і суб'єктивних умов для розвитку їх здат-
ності до самозабезпечення, а не обслуговування усіх,
хто може вважатися таким, що потребує послуг сфери
культури, оскільки список останніх може бути продов-
жений практично до безкінечності.

Таким чином, в основі соціального замовлення ле-
жить ідея формування ефективної соціальної політи-
ки, побудованої на підтримці і стимулюванні цивільних
ініціатив. При цьому виконання початкових механізмів,
що містяться в цій соціальній технології, можливо при
строгому наслідуванні принципів програмно-цільового
підходу, конкурсної основи, прозорості і договірного
партнерства.

До принципів функціонування технології соціаль-
ного замовлення можна віднести принцип відсутності
прибутковості (в усякому разі, в її грошовому ро-
зумінні). Соціально значимі послуги, що надаються
державними установами, мають бути неприбуткови-
ми саме виходячи з того, що вони надаються у рамках
реалізації рівня соціального захисту і культурного
розвитку соціуму, гарантованого Конституцією Ук-
раїни.

Окремо слід зазначити, що у зв'язку з недосвідче-
ністю в питаннях впровадження нової, для українсь-
кої соціальної практики, економіко-правовій соці-
альній технології існує небезпека можливої дискреди-
тації самої ідеї. Саме тому тут дуже важлива етапність
впровадження: від поступово ускладнюваних взаємо-
відносин видачі грантів до розміщення комплексного
соціального замовлення. Формування реальної конку-
рентної основи сприятиме поетапному перекладу но-
мінаційних позицій грантових конкурсів у пакети соц-
іальних замовлень, що розміщуються на конкурсній
основі.

ВИСНОВКИ
Таким чином, вивчивши теорію питання, законо-

давчу базу розвитку реалізації механізмів державно-
го управління сферою культури на засадах соціаль-
ного замовлення, нами запропоновано авторське виз-
начення категорії "механізм державного управління
сферою культури на засадах соціального замовлен-
ня" та його основні принципи. Державне управління
сферою культури на засадах соціального замовлення
є одним з механізмів розміщення бюджетних коштів
(на додаток до кошторисного фінансування бюджет-
них установ сфери культури) у рамках реалізації

ПЕРЕДПЛАТА

ВИДАННЯ МОЖНА ПЕРЕДПЛАТИТИ З БУДЬ-ЯКОГО МІСЯЦЯ!
— ЧЕРЕЗ РЕДАКЦІЮ (ТЕЛ. 458-10-73);

— ЧЕРЕЗ ДП "ПРЕСА"
(У КАТАЛОЗІ ВИДАНЬ УКРАЇНИ);

 — ЧЕРЕЗ ПЕРЕДПЛАТНІ АГЕНТСТВА: "САММІТ", "ІДЕЯ", "БЛІЦ ІНФОРМ", "KSS",  "МЕРКУРІЙ",
"ПРЕСЦЕНТР", "ВСЕУКРАЇНСЬКА ПЕРЕДПЛАТНА АГЕНЦІЯ", "ФЛОРА", "ПЕРІОДИКА", "КОБЗАР",

"ДІАДА", "ДОНБАС ДЕ-ЮРЕ",  "ДІЛОВА ПРЕСА", "ФАКТОР"

цільових програм, в умовах відсутності або недостат-
нього рівня фінансування мережі культурного комп-
лексу.

Механізм державного управління сферою культу-
ри на засадах соціального замовлення — це створені на
конкурсній основі державні контракти на надання по-
слуг сфери культури будь-якими фізичними або юри-
дичними особами за рахунок бюджетних і притягнених
коштів.

Основними принципами механізму державного
управління сферою культури на засадах соціального
замовлення є: надання конкретних послуг підприєм-
ствами сфери культури населенню відповідно до роз-
робленого замовника (державою) завданням; вибір
виконавців на конкурсній основі; визначення вартості
послуг за результатами проведення конкурсу; укла-
дення контракту на виконання завдання з перемож-
цями конкурсу; фінансування не утримання поста-
чальника послуг з кошторису, а виконання завдання
замовника; контроль не за витрачанням коштів, а за
виконанням умов технічного завдання; моніторинг і
оцінка органом державної влади якості реалізації
соціального замовлення цією організацією сфери
культури.
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