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Про проект Закону України  про внесення змін до Закону України 

«Про соціальні послуги» щодо покращення  

соціального обслуговування незахищених верств громадян 

(реєстр. № 1061) 

  
Розглянувши проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

соціальні послуги» щодо покращення соціального обслуговування 

незахищених верств громадян (реєстр. № 1061 від 27.11.2014 р.), поданий 

народним депутатом України Кужель О.В., Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується:  

1) встановити, що сукупна вартість платних соціальних послуг, що 

надаються впродовж місяця державними і комунальними суб’єктами із 

залученням бюджетних коштів особам, які відповідно до закону мають право 

на отримання таких послуг, не може перевищувати дванадцяти відсотків 

середньомісячного сукупного доходу особи, яка потребує їх надання, за 

останні шість місяців (доповнення до статті 7 Закону); 

2) запровадити контроль відповідності надання соціальних послуг 

встановленим стандартам та показникам їхньої якості, а також контроль 

правомірності та обґрунтованості встановлення вартості платних соціальних 

послуг.  

 



Статтею 7 Закону України «Про соціальні послуги» передбачено, що 

соціальні послуги надаються безоплатно: 

громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм 

догляд і допомогу;  

громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв'язку 

з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що 

шукають роботу; бездомністю; стихійним лихом; катастрофами; особам, яких 

визнано біженцями або особам, які потребують додаткового захисту, якщо 

середньомісячний дохід цих осіб нижчий, ніж встановлений прожитковий 

мінімум;  

дітям та молоді, які знаходяться у складній життєвій ситуації у зв'язку з 

інвалідністю, хворобою, сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, 

конфліктами і жорстоким ставленням у сім'ї.  

Іншим особам соціальні послуги в обсягах, визначених державними 

стандартами, можуть надаватися із встановленням диференційованої плати 

залежно від доходу таких осіб. Порядок надання соціальних послуг із 

встановленням диференційованої плати затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1184. Згідно з цим Порядком 

диференційована плата за надання соціальних послуг установлена в розмірі 

12 відсотків середньомісячного сукупного доходу особи, яка потребує їх 

надання, за останні шість місяців.  

Міністерство соціальної політики України зазначає, що  порушені 

питання врегульовані постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 

р. №1184 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із 

встановленням диференційованої плати», наказами Мінсоцполітики від 

30.07.2013 р. № 452 «Про затвердження Державного стандарту денного 

догляду», від 13.11.2013 р. № 760 «Про затвердження Державного стандарту 

догляду вдома», від 27.12.2013 р. №904 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг». 

Міністерство фінансів України зазначає, що прийняття 

запропонованої законопроектом норми надасть можливість встановлювати 

плату у меншому ніж 12 відсотків розмірі, що в свою чергу може призвести 

до необхідності вишукання додаткових бюджетних коштів для покриття 

цих витрат. Відтак, поданий законопроект може розглядатися після надання 

фінансово-економічних розрахунків та визначення джерел фінансування 

додаткових видатків. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України зауважує, що автором враховані зауваження та пропозиції, що 

надавалися Головним управлінням до законопроекту за реєстр. №2117 від 

28.01.2013 року, яким пропонувалося врегулювати питання щодо умов 

соціального обслуговування незахищених верств громадян, та не заперечує 

проти законодавчої ініціативи, спрямованої на попередження 

необґрунтованого завищення вартості платних соціальних послуг особам. 

Водночас, законопроект потребує доопрацювання в частині узгодження із 



Бюджетним кодексом України  щодо терміну набрання ним чинності. 

 Відповідно до узагальнюючого висновку Головного науково-

експертного управління Апарату Верховної Ради України за результатами 

розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу. 

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує прийняти законопроект 

за основу. 

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 з питань бюджету зазначає, 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 

пропозиції для досягнення збалансованості місцевих бюджетів, що в свою 

чергу унеможливило визначення Мінфіном  вартісної величини впливу на 

показники цих бюджетів. 

Під час обговорення зауважено, що чинними нормами законодавства 

врегульовані порушені у законопроекті питання. 

Так, надання повноважень центральному органу виконавчої влади 

у сфері соціальної політики щодо контролю відповідності надання 

соціальних послуг встановленим стандартам та показникам їхньої якості,  а 

також щодо контролю правомірності та обґрунтованості встановлення 

вартості платних соціальних послуг, а також проведення організаціями 

громадянського суспільства експертизи відповідності надання 

соціальних послуг, вже передбачено у законодавстві.  

У Законі України «Про соціальні послуги» вже передбачено, що 

державний стандарт соціальної послуги - це визначені нормативно-правовим 

актом центрального органу виконавчої влади у сфері соціальної політики 

зміст та обсяг, норми і нормативи, умови та порядок надання соціальної 

послуги, показники її якості. 

Вартість соціальної послуги обчислюється з урахуванням собівартості 

послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість відповідно до 

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2005 року № 268 

«Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні 

послуги». 

У Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги, 

затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України 16.05.2012 

№282, передбачено, що оцінка якості соціальної послуги здійснюється 

шляхом проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту, запровадження 

механізму громадського контролю за наданням соціальної послуги шляхом 

створення суб’єктом, що надає соціальну послугу, громадських, наглядових 

рад, проведення анкетування, опитування отримувачів соціальної послуги, їх 

законних представників, аналізу відгуків щодо організації та надання 

соціальної послуги. 



Представники громадських організацій повідомили, що їх 

представники входять до різних дорадчих органів як на місцевому, так і на 

державному рівні. Таким чином, громадськість може впливати і здійснювати 

контроль за реалізацією на місцевому рівні різних програм, у тому числі і за 

якістю надання соціальних послуг.  

 

Крім цього, закріплення у Законі України «Про соціальні послуги» 

запропонованої законопроектом норми щодо верхньої межі вартості платних 

соціальних послуг,  а не у підзаконному нормативно-правовому акті, як це 

врегульовано на даний час, у разі необхідності перегляду розміру сукупної 

вартості платних соціальних послуг, не сприятиме оперативному внесенню 

відповідних законодавчих змін.  

 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

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

соціального обслуговування незахищених верств громадян (реєстр. № 1061), 

поданий народним депутатом України Кужель О.В., відхилити. 

 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити 

Голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

  

 

 

Голова Комітету                                                                    О.Третьяков   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вик.Синявська 


