
 

 

В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю  

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 1 червня 2016 року 

 

Про проект Закону України «Про соціальні послуги» 

(реєстр. № 4607) 

 

Розглянувши проект Закону України «Про соціальні послуги» (реєстр.       

№ 4607 від 06.05.2016 року), поданий Кабінетом Міністрів України, Комітет 

зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується: 

1) прийняти нову редакцію Закону України «Про соціальні послуги» з 

метою децентралізації та оптимізації видатків на управління системою надання 

соціальних послуг, а також удосконалення діючого законодавства, зокрема  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; 

2) внести зміни до 8 законів України („Про соціальну роботу з сім’ями, 

дітьми та молоддю”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві 

державні адміністрації”, „Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим”, 

„Про органи самоорганізації населення”, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці 

та інших громадян похилого віку в Україні”, „Про реабілітацію інвалідів в 

Україні”) з метою їх термінологічного приведення у відповідність до положень 

нової редакції Закону України „Про соціальні послуги”. 

  

У новій редакції Закону України „Про соціальні послуги” передбачено 

визначити, зокрема: 



- єдину термінологію та підходи в організації роботи для будь-яких 

цільових груп (людей з інвалідністю, безробітних, осіб, які зазнали насильства в 

сім’ї тощо);  

- основні напрями державної політики у сфері надання соціальних послуг;   

- права та обов’язки отримувачів, завдання надавачів  соціальних послуг; 

- механізм забезпечення принципу добровільності вибору та прозорості у 

наданні соціальних послуг, здійснення моніторингу дотримання надавачами 

встановлених критеріїв щодо їх діяльності, зокрема шляхом створення 

відкритого Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;  

- підстави для визнання осіб, сімей, такими що потребують соціальних 

послуг (шляхом оцінки потреб особи, сім’ї, які перебувають у складних життєвих 

обставинах); 

- повноваження місцевих органів виконавчої влади та  органів місцевого 

самоврядування;  

- єдиний порядок надання соціальних послуг (звернення про надання 

соціальних послуг,  у тому числі в електронному вигляді); 

- нову класифікацію соціальних послуг за критеріями місця надання та 

знаходження (вдома чи в стаціонарній установі) та способу надання (базові, 

комплексні, спеціалізовані, екстрені); 

- нові підходи щодо оплати соціальних послуг - враховуючи доходи особи, 

а не наявність рідних та близьких (на даний час одиноким особам соціальні 

послуги надаються безоплатно, іншим – за диференційовану оплату). 

Головним науково – експертним управлінням Апарату Верховної Ради 

України надано узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект доцільно  повернути на доопрацювання з 

урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. 

 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

соціальні послуги» (реєстр.№ 4607), поданий Кабінетом Міністрів України, за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

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

 

 

 

Голова Комітету       О. ТРЕТЬЯКОВ 

 


