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Про проект Закону України про соціальні послуги 

(реєстр. № 1554) 

 

  
Розглянувши проект Закону про соціальні послуги (реєстр. № 1554 від 

22.12.2014 р.), поданий народними депутатами України В.Барвіненком та  

Е.Матвійчуком, Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується прийняти нову редакцію Закону України 

„Про соціальні послуги” та внести зміни до семи законів України, зокрема: 

 

- до законів України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», 

«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації» та «Про 

Раду міністрів Автономної Республіки Крим» - з метою удосконалення діючого 

законодавства в частині адміністрування соціальних послуг, підвищення статусу 

соціальних працівників та інших фахівців, що надають соціальні послуги, 

забезпечення захисту прав осіб, які отримують соціальні послуги, розширення 

повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з питань організації надання соціальних послуг за місцем 

проживання осіб, які отримують такі послуги; 

- до статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - в 

частині виключення закупівлі соціальних послуг зі сфери застосування вказаного 

Закону; 

- до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» - 

в частині надання права благодійним організаціям отримувати бюджетні кошти в 
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разі їх залучення до реалізації державних, регіональних, місцевих та 

міжнародних програм, спрямованих на вирішення соціально-економічних 

проблем, у тому числі при фінансуванні надання соціальних послуг в межах 

соціального замовлення. 

 Міністерство соціальної політики України зазначає, що на виконання 

Угоди з ЄС діюче законодавство України у сфері надання соціальних послуг має 

бути  приведено у відповідність до вимог Євросоюзу, в тому числі Закон України 

«Про соціальні послуги».  

На думку Міністерства соціальної політики України, питання, порушені у 

законопроекті доцільно розглядати в рамках законопроекту, який опрацьовується 

Мінсоцполітики разом з усіма зацікавленими органами із залученням 

громадськості. 

Міністерством фінансів України поданий законопроект не підтримується. 

При цьому акцентовано увагу на тому, що: 

- за орієнтовними розрахунками Міністерства фінансів України, реалізація 

положень законопроекту щорічно потребуватиме додаткового виділення з 

державного та місцевих бюджетів для підтримки діяльності благодійних 

організацій - понад 500 млн. грн., на створення комплексних закладів - майже 2,1 

млрд. грн. (за умови створення по одному закладу у районі та місті); 

- внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» 

щодо не поширення його норм на випадки, якщо предметом закупівлі є соціальні 

послуги, не забезпечуватиме дотримання вимог та основних принципів здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг, таких як добросовісної конкуренції серед 

учасників, максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх 

стадіях закупівель. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України надає узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду в першому 

читанні законопроект доцільно повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання. При цьому акцентує увагу на тому, що: 

- у законопроекті (статті 15) визначаються повноваження місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо надання соціальних 

послуг, але при цьому вони чітко не розмежовуються.  

Такий підхід є хибним, адже не враховує принципу децентралізації 

здійснення публічних повноважень, покладеного в основу діяльності органів 

місцевого самоврядування. Отже, передбачене у проекті закріплення спільного 

переліку повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування є теоретично необґрунтованим. Крім того, такий підхід є 

ризикованим щодо можливих ускладнень у їх реалізації, забезпеченні та 

фінансуванні, що неминуче негативно вплине на всю діяльність у сфері надання 

соціальних послуг на місцевому рівні. Адже з тексту проекту, наприклад, 

незрозуміло,  до якого органу має подаватись звернення про надання соціальних 

послуг і який саме суб’єкт владних повноважень на місцевому рівні 

уповноважений приймати рішення про надання соціальних послуг або відмову в їх 

наданні (статті 20, 21 проекту);   

- у статті 19 законопроекту, де визначаються основні типи соціальних 

послуг, не передбачено розмежування соціальних послуг за суб'єктами їх надання, 
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зокрема, які з них можуть надаватися всіма суб‘єктами, а які − тільки 

державними соціальними службами. З огляду на статтю 52 Конституції України, 

якою визначено, що утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, покладається на державу, «організація та здійснення 

професійної опіки, влаштування до сімейних форм виховання» є функцією служб 

у справах дітей та органів опіки та піклування. Відповідно, подібні види 

соціальних послуг не можуть надаватися «недержавними надавачами», як це 

можна зрозуміти із статті 16 проекту; 

- у статті 33 проекту визначаються засади фінансування соціальних послуг. 

При цьому зазначається, що у складі видатків місцевих бюджетів передбачаються 

кошти, необхідні для фінансування соціальних послуг в рамках виконання 

відповідних регіональних та місцевих програм розвитку соціальних послуг. 

Зазначені кошти враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, 

які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам. Порядок фінансування 

соціальних послуг має бути визначений саме у Бюджетному кодексі України, 

зокрема у главі 16 «Міжбюджетні трансферти» Розділу IV «Міжбюджетні 

відносини»; 

- аналогічне зауваження про необхідність внесення змін до Бюджетного 

кодексу України стосується й пропозиції до частини 5 статті 16  Закону України 

«Про благодійну діяльність та благодійні організації», якою передбачається 

фінансувати благодійні організації за рахунок бюджетних коштів в разі залучення 

до реалізації державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, 

спрямованих на вирішення соціально-економічних проблем, у тому числі для 

фінансування надання соціальних послуг в межах соціального замовлення. Крім 

того фінансування благодійної діяльності за рахунок бюджетних коштів не 

відповідає самій суті благодійної діяльності. 

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції 
надає висновок, що у проекті акта не виявлено корупційних факторів – проект 

акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

 

Члени Комітету підтримують ідею законопроекту щодо необхідності 

вдосконалення та оптимізації законодавчого регулювання надання соціальних 

послуг. Проте, погоджуються із зауваженням центральних органів виконавчої 

влади та Головного науково – експертного управління, що законопроект потребує 

суттєвого доопрацювання. Враховуючи те, що Міністерство соціальної політики 

України в рамках діючої Угоди з ЄС проводить відповідну роботу, із залученням 

громадськості, щодо приведення законодавства з питань соціальних послуг у 

відповідність до вимог Євросоюзу, суб’єктам законодавчої ініціативи 

запропоновано долучитись до цієї роботи та внести до Верховної Ради України 

узгоджену редакцію законопроекту. 

 
На підставі викладеного, за підсумками проведеного обговорення, Комітет 

вирішив: 

 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

соціальні послуги (реєстр. № 1554), поданий народними депутатами України 
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В.Барвіненком та  Е.Матвійчуком, за результатами розгляду  у першому 

читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

України з цього питання визначити Голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

Голова Комітету                                                                    О.Третьяков  


