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Про проект Закону України про внесення змін до Закону України  

«Про соціальні послуги» щодо соціальних гарантій осіб, що 

надають соціальні послуги» 

        (реєстр. № 1333 ) 

 

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до Закону України  

«Про соціальні послуги» щодо соціальних гарантій осіб, що надають 

соціальні послуги» (реєстр. № 1333 від 10.12.2014 р.), поданий народним 

депутатом України        Дирівим А.Б., Комітет зазначає наступне. 

 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», суб'єктами, що 

надають соціальні послуги, є підприємства, установи, організації та заклади 

незалежно від форми власності та господарювання, фізичні особи - 

підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб'єктів, що надають 

соціальні послуги, а також фізичні особи, які надають соціальні послуги. 

Згідно з статтею 17 Закону України «Про соціальні послуги», надання  

соціальних  послуг  здійснюють соціальні працівники, інші фахівці, соціальні 

робітники. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 11 Закону 

України «Про соціальні послуги» та надати особам, що надають соціальні 

послуги, право на: 



отримання надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до 

посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи в 

установах соціального захисту в таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків; 

понад 10 років – 20 відсотків; понад 20 років – 30 відсотків (на сьогодні 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №524 від 11.05.2011р. 

та наказу Міністерства соціальної політики України № 239 від 15.06.2011 р. 

надбавка за вислугу років виплачується лише соціальним працівникам 

державних та комунальних установ соціального захисту населення); 

щорічну грошову винагороду в розмірі одного посадового окладу 

(ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових 

обов’язків; 

виплату допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового 

окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки (на сьогодні 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 

«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери» керівникам закладів, установ надано 

право в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах, надавати 

працівникам матеріальну допомогу, у тому числі для оздоровлення, в сумі не 

більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на 

поховання; затверджувати порядок і розміри преміювання працівників 

відповідно до їх особистого внеску у загальні результати роботи у межах 

коштів на оплату праці); 

одержання доплати в розмірі 25 відсотків щомісячно від посадового 

окладу (ставки заробітної плати) за роботу в установах соціального захисту, 

розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу. 

Міністерство фінансів України не підтримує поданий законопроект, 

зазначаючи, що питання оплати праці працівників соціальних служб 

регулюються рішенням Кабінету Міністрів України і не може бути нормою 

закону.  

Головне науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України надає узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. Акцентується увага на тому, що 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вже 

висловлювало зауваження до аналогічного законопроекту за № 2451а від 

02.07.2013 р., які не враховані у поданому проекті. Зокрема, зазначає, що 

«запропоновані у проекті виплати є складовою такої категорії як заробітна 

плата. Безпосередньо у Законі «Про соціальні послуги» умови її здійснення 

для соціальних працівників не визначаються взагалі. З урахуванням цієї 

обставини вбачається невиваженою пропозиція передбачити у його нормах 

тільки окремі елементи їх оплати праці, оскільки при встановленні 

законодавчих положень слід дотримуватись системного та узгодженого 

підходу щодо регулювання суспільних відносин. Крім цього, вбачається 

невиваженим застосування  для всіх осіб, які надають соціальні послуги, 



запропонованих законодавчих новел щодо підвищення державних гарантій. 

Так,  соціальні послуги можуть надаватися: по-перше, як безоплатно, так і за 

плату, залежно від категорії отримувача соціальних послуг; по-друге, 

установами державного та недержавного секторів. Відповідно і рівень 

винагороди за виконану роботу може суттєво відрізнятися».  

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. 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету ухвалив рішення, 

що законопроект має вплив на показники бюджету (збільшує витрати 

державного та місцевих бюджетів). У разі прийняття відповідного закону до 

15 липня 2015 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2016 року, а 

після 15 липня 2015 року – не раніше 1 січня 2017 року (або 1 січня 

наступного за цим року залежно від часу прийняття закону). Також зауважує, 

що всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та статті 

27 Бюджетного кодексу України суб’єктом законодавчої ініціативи не надано 

фінансово-економічних обґрунтувань до законопроекту (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України 

щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень 

бюджету для досягнення відповідної збалансованості. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про соціальні послуги» щодо соціальних 

гарантій осіб, що надають соціальні послуги» (реєстр. №1333), поданий 

народним депутатом України Дирівим А.Б., відхилити. 

 

2. Доповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначено 

Голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

Голова Комітету                                                                     О.Третьяков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Вик.Синявська 


