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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

  учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 13 липня 2016 року  

 

 

 

Про проект Закону України про внесення змін  

до Закону України "Про соціальні послуги" щодо надання соціальних 

послуг з догляду за інвалідом 

 (реєстр. № 4853) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про соціальні послуги" щодо надання соціальних послуг з догляду за інвалідом 

(реєстр. № 4853 від 17.06.2016 р.), поданий народними депутатами України 

О.Мусієм та іншими, Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 7 Закону України 

«Про соціальні послуги», передбачивши, що фізичним особам, які надають 

соціальні послуги, призначаються і виплачуються компенсаційні виплати в 

порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. При цьому 

розмір компенсаційної виплати одному з батьків, усиновителів, опікуну, 

піклувальнику за надання соціальних послуг з догляду за дитиною-інвалідом 

підгрупи А та Б, а також одному з батьків, подружжю інваліда І групи підгрупи А 

та Б з дитинства, які надають їм соціальні послуги з догляду, не може бути нижчим 

(на місяць) прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 

день виплати (з 1 травня 2016 оку – це 1130 грн.). 

На сьогодні Порядком призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України  від 29.04.2004 р. №558, передбачена компенсація фізичним особам, які 

надають соціальні послуги інвалідам 1 групи, в розмірі 15 відсотків прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, що станом на 01.07.2016 р. становить 217,50 грн  

Якщо соціальні послуги надає фізична особа пенсійного віку чи інвалід, розмір 



компенсаційної виплати визначається виходячи з прожиткового мінімуму для 

непрацездатних осіб, що становить на 01.07.2016 р. 169,50 грн. 

Комітет підтримує ідею законопроекту щодо посилення соціальної 

підтримки сімей, які доглядають за дітьми-інвалідами та людьми з інвалідністю. 

Водночас при розгляді законопроекту слід врахувати таке: 

1) законодавча ініціатива щодо збільшення компенсаційних виплат особам, 

що доглядають за дітьми-інвалідами підгрупи А та інвалідами I групи підгрупи А, 

вже опрацьовувалася Комітетом під час розгляду проекту Закону про внесення 

змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які 

доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами І групи (реєстр. № 0933), який 

17.05.2016 року прийнятий Верховною Радою України в цілому як Закон. Проте, 

зазначена вище законодавча пропозиція була виключена при опрацюванні 

законопроекту за реєстр. № 0933 до другого читання  з  огляду на те, що Урядом 

був внесений законопроект «Про соціальні послуги» (реєстр.№ 3143 від 

19.09.2015 року), згідно з яким Закон «Про соціальні послуги» викладався у новій 

редакції. Аналогічний законопроект за реєстр. № 4607 поданий новим складом 

Уряду 6 травня 2016 р. Тому позиція Комітету щодо доцільності визначення 

мінімального розміру компенсаційної виплати по догляду за людьми з 

інвалідністю в законопроекті за реєстр.№ 4607 залишається актуальною і на 

сьогодні; 

2) фінансування компенсаційних виплат особам, які надають соціальні 

послуги, здійснюється за рахунок місцевих бюджетів. Тому Комітет погоджується 

з позицією  Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України та Міністерства соціальної політики України про те, що розмір 

компенсаційної виплати необхідно визначати з урахуванням фінансової 

спроможності місцевих бюджетів. На сьогодні в Україні є близько 65 тис. 

інвалідів з дитинства I групи (з них підгрупи А – 32 тис. і підгрупи Б – 33 тис.) та 

близько 155 тис. дітей-інвалідів, з них на 103 тис. осіб призначено надбавку на 

догляд. Проте, фінансово-економічні розрахунки ні авторами законопроекту, ні 

Міністерством соціальної політики не надані; 

3) прийняття законопроекту за реєстр.№ 4853 не призведе до збільшення 

розміру щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 

здійснює догляд за інвалідом І групи, передбаченої постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 липня 1996 року №832. Це обумовлено тим, що на 

виконання Закону України «Про соціальні послуги» розмір щомісячної 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України  від 29.04.2004 р. №558. 

Головним науково-експертним управлінням надано узагальнюючий 

висновок, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може 

бути прийнятий за основу з наступним урахуванням висловлених зауважень та 

пропозицій. 

Міністерство соціальної політики не підтримує законопроект. 



Асоціація міст України акцентує увагу на тому, що прийняття зазначеного  

законопроекту збільшить видатки із місцевих бюджетів на виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги, майже в десять разів. Відповідно 

до статті 142 Конституції України витрати органів місцевого самоврядування, що 

виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою. 

Тому, у  випадку прийняття зазначеного законопроекту, необхідно вносити зміни 

до Бюджетного кодексу України, якими передбачити відповідну субвенцію з 

державного бюджету на компенсацію додаткових витрат місцевим бюджетам.  

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" щодо надання 

соціальних послуг з догляду за інвалідом (реєстр. № 4853 від 17.06.2016 р.), 

поданий народними депутатами України О.Мусієм та іншими, за результатами 

розгляду у першому читанні повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього 

питання визначити голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ  


