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Огляд державного сектора Нідерландів 

Три основні рівні управління: 
- центральний уряд у Гаазі 
- 12 провінцій 
 388 муніципалітетів 



Огляд державного сектора Нідерландів 
А також: 
- 23 управління нагляду за 
дамбами (функціональні 
повноваження) 

- Європейський Союз 

- Королівство Нідерландів 



Принципи децентралізованої унітарної держави 

• Нідерланди є децентралізованою унітарною державою 
починаючи з 1848 року. 

 

• Центральний уряд покладається на можливості місцевих і 
регіональних органів управління. Постійно розширюється 
партнерство між трьома рівнями управління. 

 

• Міністр внутрішніх справ підтримує децентралізацію, особливо 
на рівні місцевих органів влади, відповідно до своїх обов’язків, 
передбачених Законом про муніципалітети (ст. 117) 

 

• Центральний уряд гарантує єдність держави. 



Розвиток соціальної політики в Нідерландах 

 

• Перші соціальні закони були прийняті ще в XIX столітті: це був 
закон про права неповнолітніх, який встановлював правила 
працевлаштування молоді та жінок. 

 

• Сьогодні Нідерланди мають одне з найрозвиненіших соціальних 
законодавств у світі. 

 

• Основний принцип соціальної системи полягає в тому, що всі 
члени суспільства повинні мати змогу брати активну участь у 
житті суспільства на рівних умовах. 



Децентралізація в Нідерландах 

 

 

• 2011 рік: Угода про децентралізацію 

• Мета: створення потужного соціальноорієнтованого уряду шляхом 
децентралізації повноважень з розробки політики та прийняття рішень 

• Задля досягнення цієї мети місцевим і регіональним органам влади 
були передані значні повноваження та функції 

– На регіональному рівні: 

• Регіональна економічна політика 

• Охорона довкілля 

• Територіальне планування 

• Дорожній рух і транспорт 

– На місцевому рівні: 

• Підтримка дітей і молоді 

• Довгострокова медична допомога 

• Соціальна допомога 



Децентралізація соціальної політики 

Акти, що діють починаючи з 1 січня 2015 року 

 

– Закон про залучення до ринку праці  

– Закон про підтримку дітей і молоді  

– (Новий) Закон про соціальну допомогу  

 

1. Самозабезпечення громадян 

2. Покращення доступу громадян до послуг 

3. Інтегрований підхід 

 

 

 Нові складніші обов’язки муніципалітетів  

 Вплив на поточну структуру муніципалітетів 

 



Закон про залучення до ринку праці 

– Об’єднання та децентралізація повноважень, передбачених 
Законом про працевлаштування молоді з обмеженими 
можливостями й Законом про працевлаштування та 
соціальну допомогу (WWB) 

 

 Примітка: відповідальність за бюджет допомоги та спільні 
захищені робочі місця покладається на муніципалітети 

 

– Допомога громадянам у збереженні робочих місць 

– Ринок праці для молоді та літніх людей без обмежень 

– Підтримка розвитку власних можливостей 

– Активна адресна підтримка 



Закон про підтримку дітей і молоді 
– Муніципалітети мають дбати про права дітей і молоді 

– Підвищення ефективності, узгодженості та окупності витрат 

– Акцент на запобіганні порушенням 

 

• Проблеми поточної системи підтримки дітей і молоді 

1. Незбалансованість пріоритетів 

2. Розділеність 

3. Переважає практика перенаправлення клієнтів 

4. Значні обсяги підтримки 

5. Неналежне управління 

 

 Модернізація системи 

 Децентралізація та трансформація системи підтримки дітей і 
молоді 

 



(Новий) Закон про соціальну допомогу 

• Муніципалітети відповідають за самозабезпечення громадян і 
соціальну інтеграцію осіб з обмеженими можливостями та 
психічними захворюваннями 

 

• Повсякденне оточення 

 

• Допомога вдома 

 

• Денні заходи 

 



Роль Міністерства внутрішніх справ 

– Узгодження запропонованих заходів децентралізації 

 

– Партнерства/належна практика 

 

– Модернізація муніципалітетів 

 

– Підтримка муніципалітетів 

 



Регіональні партнерства 

– 35 регіонів у секторі 
ринку праці 

– 42 регіони в секторі 
підтримки дітей та молоді  

– Понад 50 регіонів у 
секторі соціальної 
підтримки 

 

 

Субрегіони та міжрегіональні 
партнерства 

 



Методи реалізації на місцевому рівні  

• Соціальні групи в містах і громадах 

• Інтегрований підхід: міждисциплінарні зв’язки, підвищення 
доступності для громадян 



Вплив на надання громадських послуг 

• Застосування нових методів впровадження та виконання 
сприяло оновленню формату надання громадських послуг 

• Зміна формату роботи приносить короткострокові та 
довгострокові результати 



Запитання та зауваження 


