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 Порівняльна таблиця до проекту Закону України  

Проект Закону про соціальні послуги 

 Реєстраційний 

№ 4607 

 

 Автор(и): Кабінет Міністрів України (Друге читання) 
 Автори остаточної редакції: Народні депутати України - члени Комітету з питань  

 Дата розгляду в комітеті:  Станом на 19.12.2018  
 

1.  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції 

2.  ЗАКОН УКРАЇНИ   ЗАКОН УКРАЇНИ 

3.  Про соціальні послуги   Про соціальні послуги 

4.  Цей Закон визначає основні організаційні та 
правові засади надання соціальних послуг, 
спрямованих на профілактику складних життєвих 
обставин, допомогу у їх подоланні громадянам 
(особам), сім’ям, дітям, молоді, які потребують 
сторонньої допомоги. 

-1- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Преамбулу Закону викласти в такій 
редакції: 

«Цей Закон визначає основні організаційні 
та правові засади надання соціальних послуг, 
спрямованих на профілактику складних 
життєвих обставин, допомогу у їх подоланні 
або мінімізації їх наслідків особам/сім’ям, 
які перебувають у складних життєвих 
обставинах». 

Враховано Цей Закон визначає основні організаційні 

та правові засади надання соціальних послуг, 

спрямованих на профілактику складних 

життєвих обставин, допомогу у їх подоланні 

або мінімізації їх наслідків особам/сім’ям, 

які перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

5.   -2- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

У тексті преамбули проекту Закону слова 
«громадянам (особам)» замінити словами 
«громадянам, іншим особам». 

Відхилено 

із преамбули слова 

«громадянам 
(особам)» вилучені 

 

6.   -3- Н.д.Яніцький В.П. (Реєстр.картка №155) 

У преамбулі до проекту Закону слова 
«громадянам (особам), сім’ям, дітям, 
молоді» замінити словом «особам». 

 

Враховано  

7.   -4- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Преамбулу проекту викласти в такій 
редакції: 

«Цей Закон визначає основні 
організаційні та правові засади надання 
соціальних послуг, спрямованих на 
профілактику складних життєвих обставин, 
допомогу у їх подоланні або мінімізації їх 

Враховано  
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наслідків особам та сім’ям, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах». 

8.  Розділ I -5- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Слова і цифри «Розділ І» замінити 
словами і цифрами «Глава І» 

Відхилено Розділ I 

 

 

9.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

10.  Стаття 1. Визначення основних термінів   Стаття 1. Визначення основних 
термінів 

11.  У цьому Законі терміни вживаються в такому 
значенні: 

  У цьому Законі терміни вживаються в 
такому значенні: 

12.  ведення випадку - спосіб організації надання 
соціальних послуг отримувачу, за якого визначений 
спеціаліст оцінює потреби, планує, організовує та 
координує процес надання соціальних послуг, у тому 
числі з іншими надавачами, проводить моніторинг та 
оцінює результативність наданих послуг, залучає 
отримувача та його соціальне оточення до взаємодії 
та стимулює до самостійності у процесі подолання, 
мінімізації складних життєвих обставин; 

-6- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзац другий статті 1 викласти в такій 
редакції: 

«1) базові соціальні послуги—соціальні 
послуги, надання яких гарантується 
отримувачам соціальних послуг Київською та 
Севастопольською міськими державними 
адміністраціями, районними, районними у 
містах Києві та Севастополі державними 
адміністраціями, виконавчими органами 
міських рад міст обласного значення, а також 
виконавчими органами сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних територіальних 
громад, створених згідно із законом та 
перспективним планом формування територій 
громад, а також визнаних Кабінетом 
Міністрів України спроможними в порядку, 
встановленому законом (далі - рад об'єднаних 
територіальних громад)». 

  

Враховано  1) базові соціальні послуги—соціальні 
послуги, надання яких гарантується 
отримувачам соціальних послуг Київською та 
Севастопольською міськими державними 
адміністраціями, районними, районними у 
містах Києві та Севастополі державними 
адміністраціями, виконавчими органами 
міських рад міст обласного значення, а також 
виконавчими органами сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних територіальних 
громад, створених згідно із законом та 
перспективним планом формування територій 
громад, а також визнаних Кабінетом 
Міністрів України спроможними в порядку, 
встановленому законом (далі - рад об'єднаних 
територіальних громад). 

13.   -7- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Абзац другий статті 1 проекту викласти в 
такій редакції:  

«ведення випадку — передбачений цим 

Відхилено 

визначення 
«ведення випадку» із 
статті 1 виключено. 

як проводиться 
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Законом спосіб організації надання 
соціальних послуг отримувачу, за якого 
спеціаліст, фахівець із соціальної роботи, 
соціальний працівник чи група спеціалістів, 
визначені надавачем соціальних послуг 
оцінюють потреби, планують, організовують, 
здійснюють та координують процес надання 
соціальних послуг, проводять моніторинг та 
оцінюють результативність наданих послуг;». 

«ведення випадку» 
сказано у статті 18   

14.  визначення потреб населення адміністративно-
територіальної одиниці/територіальної громади у 
соціальних послугах - процес збору, узагальнення та 
аналізу уповноваженими органами у сфері надання 
соціальних послуг інформації про вразливі групи 
населення, осіб, сім’ї, які перебувають у складних 
життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 
подолати та проживають у межах однієї 
адміністративно-територіальної 
одиниці/територіальної громади, їх потреби у 
соціальних послугах з метою прийняття 
управлінських рішень щодо організації та надання 
таких послуг; 

-8- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

абзац третій статті 1 законопроекту 
викласти у такій редакції: 

«2) визначення потреб у соціальних 

послугах – збір, узагальнення та аналіз 

інформації про наявність на території 

відповідної адміністративно-

територіальної одиниці вразливих груп 

населення, осіб/сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не можуть 

самостійно їх подолати, їх потреби у 

соціальних послугах, що завершується 

прийняттям управлінських рішень щодо 

організації надання таких послуг»; 

 

Враховано 2) визначення потреб у соціальних 

послугах – збір, узагальнення та аналіз 

інформації про наявність на території 

відповідної адміністративно-

територіальної одиниці вразливих груп 

населення, осіб/сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не можуть 

самостійно їх подолати, їх потреби у 

соціальних послугах, що завершується 

прийняттям управлінських рішень щодо 

організації надання таких послуг; 

15.  вразливі групи населення - потенційні отримувачі 
соціальних послуг, що мають найбільший ризик 
потрапляння у складні життєві обставини через вплив 
зовнішніх (соціальних, економічних, природних, 
політичних, екологічних тощо) та внутрішніх 
чинників (матеріальний стан, фізичні та розумові вади 
розвитку, вік, спосіб життя тощо); 

-9- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзац четвертий статті 1 викласти у такій 
редакції: 

«3) вразливі групи населення — особи, 

сім’ї, що мають найбільший ризик 

потрапляння у складні життєві обставини 

через вплив несприятливих зовнішніх та/або 

внутрішніх чинників»; 

Враховано 3) вразливі групи населення — 

особи/сім’ї, що мають найбільший ризик 

потрапляння у складні життєві обставини 

через вплив несприятливих зовнішніх та/або 

внутрішніх чинників; 
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16.   -10- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка №304) 

У абзаці четвертому статті 1 
законопроекту (визначення «вразливі 
групи населення») слова «потенційні 
отримувачі соціальних послуг, що» замінити 
словами «громадяни України або особи без 
громадянства, які». 
 

Враховано частково  

17.   -11- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У частині першій статті 1 у абзаці 
четвертому після слів «спосіб життя» слово 
«тощо» вилучити; 

 

Враховано по суті  

18.   -12- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У статті 1: 
У визначенні: «вразливі групи 

населення» після слів: потенційні отримувачі 
соціальних послуг, додати: «та соціальної 
допомоги; 

Після слів: (соціальних, економічних, 
природних, політичних, екологічних, - 
додати: кримінально-правових, воєнних дій 
та збройних конфліктів»… 

 

Відхилено 

 

перелік підстав, за 
яких особа/сім’я 
можуть потрапити у 
складні життєві 
обставини, 
передбачений нижче у 
визначенні «складні 
життєві обставини»  

 

19.   -13- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Абзац четвертий статті 1 проекту 
пропонуємо викласти в такій редакції: 

«вразливі групи населення — 
потенційні отримувачі соціальних послуг, що 
мають найбільший ризик потрапляння у 
складні життєві обставини через вплив 
несприятливих зовнішніх та/або 
внутрішніх чинників». 

 

Враховано частково  

20.  державний стандарт соціальної послуги - 
визначені нормативно-правовим актом центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального захисту 
населення, зміст, обсяг, норми і нормативи, умови та 
порядок надання соціальної послуги, показники її 
якості; 

-14- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзац п’ятий статті 1 викласти у такій 
редакції: 

Враховано 4) забезпечення найкращих інтересів 

отримувачів соціальних послуг – дії та 

рішення, що спрямовані на задоволення 

індивідуальних потреб отримувачів 

соціальних послуг відповідно до віку, статі, 

стану здоров’я, особливостей 

інтелектуального та фізичного розвитку, 

життєвого досвіду, родинної, культурної, 

етнічної та іншої належності, потреб та 



S  tabl  4607 станом на 19.12.2018.doc  19.12.2018  До проекту Закону України "Проект Закону про соціальні послуги" стор.   5 
 

M  29.03.2017 

1.  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції 

«4) забезпечення найкращих інтересів 

отримувачів соціальних послуг – дії та 

рішення, що спрямовані на задоволення 

індивідуальних потреб отримувачів 

соціальних послуг відповідно до віку, статі, 

стану здоров’я, особливостей 

інтелектуального та фізичного розвитку, 

життєвого досвіду, родинної, культурної, 

етнічної та іншої належності, потреб та 

інтересів дітей, осіб з інвалідністю, 

недієздатних чи обмежено дієздатних осіб, 

осіб похилого віку, а також з урахуванням 

думки отримувачів соціальних послуг, якщо 

вони за віком, рівнем розвитку та станом 

здоров’я можуть її висловити»; 
 

інтересів дітей, осіб з інвалідністю, 

недієздатних чи обмежено дієздатних осіб, 

осіб похилого віку, а також з урахуванням 

думки отримувачів соціальних послуг, якщо 

вони за віком, рівнем розвитку та станом 

здоров’я можуть її висловити; 

21.   -15- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Абзац п'ятий статті 1 виключити. 
 

Враховано 

 

 

 

22.   -16- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка №304) 

У абзаці п’ятому статті 1 законопроекту 
(визначення «державний стандарт соціальної 
послуги») слова «показники її якості» 
замінити словами «критерії її якості та/або 
виконання». 

 

Відхилено 

визначення 
«державний стандарт 
соціальної послуги» із 
статті 1 виключено. 

але є визначення 
«показники якості 
соціальних послуг». 

  

 

 

23.   -17- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

статтю 1 доповнити в алфавітному порядку 

абзацом такого змісту: 

«малозабезпеченість – одержання 
особою/сім’єю з поважних або незалежних 
від неї причин середньомісячного сукупного 
доходу нижчому від подвійного розміру 

Враховано 5) малозабезпечена особа – особа, 
середньомісячний сукупний дохід якої за 
останні шість календарних місяців або два 
квартали, що передують місяцю звернення за 
соціальними послугами, не перевищує двох 
прожиткових мінімумів для відповідної 
категорії осіб. Середньомісячний сукупний 
дохід особи обчислюється шляхом ділення 
середньомісячного сукупного доходу його 
сім'ї на кількість членів сім'ї, які включаються 
до її складу. Методика обчислення 
середньомісячного сукупного доходу сім’ї  
затверджується центральним органом 



S  tabl  4607 станом на 19.12.2018.doc  19.12.2018  До проекту Закону України "Проект Закону про соціальні послуги" стор.   6 
 

M  29.03.2017 

1.  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції 

прожиткового мінімуму для сім’ї. Поняття 
«прожитковий мінімум для сім’ї» та 
«середньомісячний сукупний доход сім’ї» 
вживаються у значені, визначеному Законом 
України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»; 

 

виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної поліитки у сфері соціального 
захисту населення. 

  

24.  договір про надання соціальної послуги - 
правочин, який укладається між отримувачем 
соціальних послуг або його законним представником 
та надавачем соціальних послуг, в якому 
зазначаються права та обов’язки кожної із сторін, 
обсяг соціальних послуг, цілі, строки та періодичність 
надання соціальної послуги; 

-18- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

абзац шостий статті 1 законопроекту 
викласти в такій редакції: 

6) менеджмент надання соціальних послуг 
- планування, організація, координація та 
моніторинг процесу надання соціальних 
послуг; 

 

Враховано 6) менеджмент надання соціальних послуг 
- планування, організація, координація та 
моніторинг процесу надання соціальних 
послуг; 

25.   -19- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Абзац шостий статті 1  викласти в такій 
редакції: 

«договір про надання соціальної послуги 
— цивільний правочин, який на добровільних 
засадах укладається між отримувачем 
соціальних послуг або його законним 
представником та надавачем соціальних 
послуг, в якому визначаються права та 
обов’язки кожної із сторін, обсяг соціальних 
послуг, цілі, строки та періодичність надання 
кожної соціальної послуги». 

 

Враховано 
частково 

 

визначення 
«договір про 
надання соціальної 
послуги» із статті 1 
виключено, але 
умови укладення 
договору визначені 
у сттаті 22. 

 

 

 

26.  індивідуальний план надання соціальної послуги - 
документ, складений на підставі проведеної оцінки 
потреб отримувача соціальних послуг, у якому 
зазначаються заходи, які потрібно здійснити для 
надання такої послуги, відомості про необхідні 
ресурси, періодичність і строки здійснення таких 
заходів, відповідальні виконавці, дані щодо 
моніторингу результатів; 

20- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзац сьомий статті 1 Закону виключити. 

враховано  
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27.   -21- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Абзац сьомий статті 1 викласти в такій 
редакції: 

«індивідуальний план надання 
соціальної послуги — невід’ємна складова 
частина договору про надання соціальної 
послуги, в якому визначаються заходи, які 
потрібно здійснити для надання такої 
послуги, відомості про необхідні ресурси, 
періодичність і строки здійснення таких 
заходів, відповідальні виконавці, а також 
дані щодо моніторингу результатів 
надання соціальної послуги». 

 

Враховано 

по суті 

 

визначення терміну 
«індивідуальний план 
надання соціальної 
послуги» із статті 1 
виключено, але 
порядок складання та 
виконанням 
індивідуального плану 
визначенні в статті 22.   

 

 

 

28.   -22- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

Доповнити в алфавітному порядку 
новими абзацами такого змісту:  

«комплексна оцінка потреб отримувача 
послуги – це процес збору, узагальнення та 
аналізу ґрунтовної інформації щодо стану 
отримувача послуг, потенціалу його 
найближчого оточення, факторів сім’ї та 
середовища для  підготовки індивідуального 
плану надання соціальних послуг;»;  

«малозабезпечена особа – особа, яка з 
поважних або незалежних від неї причин має 
середньомісячний сукупний дохід нижчий від 
прожиткового мінімуму для такої особи. 
Сума прожиткового мінімуму розраховується 
і затверджується відповідно до Закону 
України «Про прожитковий мінімум;»; 

 

Враховано частково 

 

1) частково 

враховано пропозиції до 

визначення «оцінка 

потреб» - у 

законопроекті це 

оцінювання потреб. 

 

 

 

2) враховано 

частково 

 

 

 

 

 

 

 

29.   -23- Н.д.Довбенко М.В. (Реєстр.картка №84) 

Абзац сьомий після слів «документ» 

доповнити словами «за результатами 

співбесіди та попередньої медичної оцінки 

стану здоров’я отримувача соціальної 

послуги» 

Враховано по суті 

 

індивідуальний план 

дання соцпослуг 

складається за 
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 результататми 

оцінювання потреб 

особи/сім’ї в соціальних 

послугах 

а оцінювання потреб 

особи/сім’ї в соціальних 

послугах  здійснюється у 

тому числі за 

результатами співбесіди 

(спілкування).  

30.  мінімальний базовий комплекс соціальних послуг 
- заходи з виявлення потреб, проведення оцінки 
потреб у соціальних послугах та організації їх 
надання. Надання мінімального базового комплексу 
соціальних послуг в адміністративно-територіальній 
одиниці забезпечує фахівець із соціальної роботи, 
соціальний працівник; 

 

-24- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У статті 1 визначення «мінімальний 
базовий комплекс соціальних послуг» - 
виключити. 

 

Враховано 

 

 

 

31.   -25- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

У абзаці восьмому частини першої статті 1 
після слів «соціальних послуг» доповнити 
словами та знаками : 

«, за виключенням випадків загрози 
життю та здоров’ю отримувача та третіх 
осіб» 

 

Враховано по суті 

 

визначення 

«мінімальний базовий 
комплекс соціальних 
послуг» із статті 1 
виключено 

є поняття «базові 
соцпослуги» 

проте, у статтях 
21,22 передбачено, що 
у випадках загрози 
життю та здоров’ю 
соцпослуги надаються 
екстренно без 
визначення потреб та 
укладення договору. 

 

 

32.   -26- Н.д.Яніцький В.П. (Реєстр.картка №155) 

У статті 1 проекту Закону абзац восьмий 
викласти в такій редакції:  

«мінімальний базовий комплекс 
соціальних послуг — комплекс заходів, 
здійснюваний фахівцем із соціальної 
роботи, соціальним працівником з 

Відхилено 

 

визначення 

«мінімальний базовий 
комплекс соціальних 
послуг» із статті 1 
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виявлення потреб, проведення оцінки 
потреб у соціальних послугах та організації 
їх надання, що призводять до настання 
об'єктивно фіксованої результату»; 

 

виключено 

є поняття «базові 
соцпослуги» 

 

33.   -27- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

Абзац сьомий статті першої викласти в 

такій редакції:  

«мінімальний базовий комплекс 

соціальних послуг — заходи з виявлення 

потреб, проведення оцінки потреб та 

організації надання соціально-медичних, 

соціально-побутових, психологічних, 

соціально-педагогічних, соціально-

економічних, юридичних, інформаційних, 

послуг з працевлаштування, професійної 

реабілітації осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, соціальних послуг догляду 

та інших послуг;»; 
 

Відхилено 

 

визначення 

«мінімальний базовий 
комплекс соціальних 
послуг» із статті 1 
виключено 

є поняття «базові 
соцпослуги» 

 

 

34.   -28- Н.д.Сольвар Р.М. (Реєстр.картка №91) 

Абзац 9 статті 1 законопроекту викласти 
у такій редакції: 

«мінімальний базовий комплекс 
соціальних послуг — заходи з виявлення 
потреб, проведення оцінки потреб у 
соціальних послугах та організації їх 
надання.» 
 

Відхилено 

 

визначення 

«мінімальний базовий 
комплекс соціальних 
послуг» із статті 1 
виключено 

є поняття «базові 
соцпослуги» 

 

 

35.   -29- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У частині першої статті 1 абзац восьмий 
виключити 

 

Враховано  

36.   -30- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37) 

Н.д.Колєсніков Д.В. (Реєстр.картка №405) 

У статті 1 слова «мінімальний базовий 
комплекс соціальних послуг — заходи з 
виявлення потреб, проведення оцінки потреб 
у соціальних послугах та організації їх 
надання. Надання мінімального базового 
комплексу соціальних послуг в 
адміністративно-територіальній одиниці 

Враховано 

частково 

 

визначення 

«мінімальний базовий 
комплекс соціальних 
послуг» із статті 1 
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забезпечує фахівець із соціальної роботи, 
соціальний працівник;» замінити на  

«мінімальний базовий комплекс 
соціальних послуг — рівень соціальних 
послуг, які  забезпечують визначені  
Конституцією України соціальні права та 
державні соціальні гарантії. Надання 
мінімального базового комплексу 
соціальних послуг в адміністративно-
територіальній одиниці забезпечує 
фахівець із соціальної роботи, соціальний 
працівник після здійснення заходів з 
виявлення потреб, проведення оцінки 
потреб у соціальних послугах та організації 
їх надання». 

 

виключено 

є поняття «базові 
соцпослуги», перелік 
яких визначений в 
статті 16 

 

37.   -31- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377) 

У статті 1 розділу 1 законопроекту абзац 

дев’ятий викласти у такій редакції: 

«гарантований базовий комплекс 

соціальних послуг — комплекс соціальних 

послуг з надання допомоги особам,  

окремим  соціальним  групам,  що  

перебувають у складних життєвих  

обставинах і  не можуть самостійно їх 

подолати, з метою розв'язання  їхніх  

життєвих  проблем, які є самостійним 

відокремленим об’єктом, мають вартісну 

оцінку і забезпечуються безкоштовно».  

 

Враховано 

частково 

 

визначення 

«мінімальний базовий 
комплекс соціальних 
послуг» із статті 1 
виключено 

є поняття «базові 
соцпослуги», перелік 
яких визначений в 
статті 16 

 

 

38.   -32- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Абзац восьмий статті 1 пропонуємо 
викласти в такій редакції: 

«мінімальний базовий комплекс 
соціальних послуг — сукупність 
передбачених цим Законом соціальних 
послуг, що надаються надавачами 
соціальних послуг на основі проведення 
оцінки потреб у соціальних послугах їх 
отримувачам у межах, у порядку та у 
спосіб, що передбачені цим Законом та які 
не підлягають скороченню;» 
 

Враховано 

частково 

 

визначення 

«мінімальний базовий 
комплекс соціальних 
послуг» із статті 1 
виключено 

є поняття «базові 
соцпослуги», перелік 
яких визначений в 
статті 16 
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39.   -33- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Абзац восьмий частини першої статті 1 - 

виключити. 

 

Враховано  

40.  надавачі соціальних послуг - підприємства, 
установи, організації та заклади незалежно від форми 
власності та господарювання, фізичні особи - 
підприємці, а також фізичні особи, які надають 
соціальні послуги, відповідно до вимог, встановлених 
цим Законом; 

 

-34- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзац дев’ятий частини першої статті 1 
законопроекту викласти у такій редакції:  

«7) надавачі соціальних послуг — 
юридичні та фізичні особи, фізичні особи — 
підприємці, які включені до розділу 
«Надавачі соціальних послуг» Реєстру 
соціальних послуг»; 

Враховано 7) надавачі соціальних послуг — 
юридичні та фізичні особи, фізичні особи — 
підприємці, які включені до розділу 
«Надавачі соціальних послуг» Реєстру 
соціальних послуг; 

 

 

41.   -35- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

У статті 1 проекту Закону в абзаці 
дев’ятому після слів «фізичні особи-
підприємці,» доповнити словами «які  
відповідають критеріям діяльності 
суб'єктів, що надають соціальні послуги,»; 

 

Враховано 
частково 

 

в сттаті 13 
передбачено, що 
надавачі соцпослуг 
мають відповідати 
критеріям діяльності 
надавачів 
соціальних послуг, 
встановлених 
Кабінетом Міністрів 
України.  

 

 

42.   -36- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У частині 1 статті 1 абзац дев'ятий 
викласти у новій редакції такого змісту:  

«надавачі соціальних послуг - 
установи, організації або заклади, суб'єкти 
господарювання, а також фізичні особи, 
які надають соціальні послуги, відповідно 
до вимог, встановлених цим Законом;»; 
 

Враховано 
частково 

 

в сттаті 13 
передбачено, що 
надавачі соцпослуг 
мають відповідати 
критеріям діяльності 
надавачів 
соціальних послуг, 
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встановлених 
Кабінетом Міністрів 
України.  

 

43.   -37- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Після абзацу дев’ятого частини першої 
статті 1 Закону доповнити новим абзацом 
такого змісту: 

«8) об’єднання надавачів соціальних 
послуг – громадське об’єднання, 
засновниками та членами якого є надавачі 
соціальних послуг, метою якого є захист прав 
та інтересів надавачів соціальних послуг»; 

 

Враховано 8) об’єднання надавачів соціальних послуг 

– громадське об’єднання, засновниками та 

членами якого є надавачі соціальних послуг, 

метою якого є захист прав та інтересів 

надавачів соціальних послуг; 

 

44.   -38- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Частину першу статті 1 Закону доповнити 
новим абзацом такого змісту: 

«9) об’єднання отримувачів соціальних 
послуг – громадське об’єднання, 
засновниками та членами якого є отримувачі 
соціальних послуг, їх законні представники, 
метою якого є захист прав та інтересів 
отримувачів соціальних послуг»; 

 

Враховано  
9) об’єднання отримувачів соціальних 

послуг – громадське об’єднання, 
засновниками та членами якого є отримувачі 
соціальних послуг, їх законні представники, 
метою якого є захист прав та інтересів 
отримувачів соціальних послуг; 

45.  отримувачі соціальних послуг - громадяни (особи), 
сім’ї, діти, молодь (далі - особи, сім’ї), яким 
надаються соціальні послуги; 

 

-39- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

Враховано 10) отримувачі соціальних послуг — 

особи/сім’ї, які відносяться до вразливих 

груп населення та/або перебувають в 

складних життєвих обставинах, яким 

надаються соціальні послуги; 
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абзац десятий статті 1 викласти у такій 
редакції: 

«10) отримувачі соціальних послуг — 

особи/сім’ї, які відносяться до вразливих 

груп населення та/або перебувають в 

складних життєвих обставинах, яким 

надаються соціальні послуги»; 
 

46.   -40- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

В абзаці десятому слова «громадяни, 
(особи),» замінити словами «громадяни, 
інші особи,»; 

 

Відхилено 

 

соцпослуги 

надаються особам/сім’ям 

 

47.   -41- Н.д.Яніцький В.П. (Реєстр.картка №155) 

У статті 1 абзац десятий викласти у 
такій редакції: 

«отримувачі соціальних послуг — 
особи, сім’ї, що перебувають у складних 
життєвих обставинах і не можуть самостійно 
їх подолати, яким надаються соціальні 
послуги»; 

 

враховано   

48.   -42- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Абзац десятий статті 1 викласти в такій 
редакції: 

«отримувачі соціальних послуг — 
громадяни України, особи без 
громадянства, іноземні громадяни, які на 
законних підставах перебувають на 
території України, а також сім’ї, яким 
відповідно до цього Закону надаються 
соціальні послуги». 

 

враховано по суті 

 

соцпослуги 
надаються 
особам/сім’ям. 

 

а в статті 5 
сказано, що до осіб 
відносяться 
громадяни України, 
іноземці та особи 
без громадянства, 
які на законних 
підставах 
проживають/перебув
ають на території 
України, 

 

 

49.   -43- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Враховано 11) оцінка якості соціальних послуг -
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Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

Частину першу статті 1 доповнити новим 
абзацом такого змісту: 

«11) оцінка якості соціальних послуг - 

результат показників якості соціальної 

послуги»; 
 

результат показників якості соціальної 

послуги; 

 

50.  оцінка потреб - процес збору, узагальнення та 
аналізу надавачами соціальних послуг інформації про 
індивідуальні потреби та складні життєві обставини з 
метою визначення переліку та обсягу соціальних 
послуг, впливу таких послуг на процес подолання 
складних життєвих обставин; 

 

-44- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

Абзац одинадцятий статті 10 викласти у 
такій редакції: 

«12. оцінювання потреб особи/сім’ї — 
аналіз наявності складних життєвих обставин 
та визначення індивідуальних потреб 
особи/сім’ї, переліку та обсягу соціальних 
послуг, яких потребує особа/сім’я» 

 

Враховано 12) оцінювання потреб особи/сім’ї — 

аналіз належності особи/сім’ї до вразливих 

груп населення, перебування у складних 

життєвих обставинах та визначення 

індивідуальних потреб особи/сім’ї, переліку 

та обсягу соціальних послуг, яких потребує 

особа/сім’я; 

 

51.   -45- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

В абзаці одинадцятому після слів «складні 
життєві обставини» доповнити словами 
«осіб або сімей»; 
 

Враховано  

52.   -46- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

Статтю 1 доповнити в алфавітному 
порядку новими абзацами такого змісту: 

«початкова оцінка потреб отримувача 
соціальних послуг – це процес збору, 
узагальнення та аналізу первинної інформації 
щодо стану отримувача соціальних послуг, 
потенціалу його найближчого оточення, 
факторів сім’ї та середовища, підготовки 
висновків  щодо наявності ознак складних 
життєвих обставин та рекомендацій для 
прийняття рішення щодо складності 
соціального випадку й подальшого надання 
необхідних соціальних послуг». 

Відхилено 

 

 

термін «початкова 

оцінка потреб отрмувача 

соцпослуг» в 

законопроекті не 

використовується 
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53.  показники якості соціальних послуг - сукупність 
показників, що використовуються для оцінювання 
результатів діяльності надавачів соціальних послуг і 
відображають результативність соціальних послуг 
стосовно отримувачів соціальних послуг та ступінь 
задоволення їх потреби у таких послугах; 

 

-47- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзац дванадцятий частини першої статті 
1 викласти у такій редакції 

«13) показники якості соціальних 

послуг — сукупність індикаторів, що 

використовуються для оцінювання процесу 

та результатів діяльності надавача соціальних 

послуг на відповідність встановленим 

вимогам та результативності соціальних 

послуг щодо профілактики, подолання та 

мінімізації складних життєвих обставин, в 

яких перебуває особа/сім’я»;  
 

Враховано 13) показники якості соціальних 

послуг — сукупність індикаторів, що 

використовуються для оцінювання процесу 

та результатів діяльності надавача соціальних 

послуг на відповідність встановленим 

вимогам та результативності соціальних 

послуг щодо профілактики, подолання та 

мінімізації складних життєвих обставин, в 

яких перебуває особа/сім’я;  
 

54.  система надання соціальних послуг - сукупність 
отримувачів, надавачів соціальних послуг, їх 
об’єднань та уповноважених органів у сфері надання 
соціальних послуг, що взаємодіють на всіх етапах 
організації надання таких послуг; 

 

-48- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзац тринадцятий частини першої статті 
1 Закону викласти в такій редакції: 

«14) професійне об’єднання 
працівників системи надання соціальних 
послуг – громадське об’єднання, 
засновниками та членами якого є 
працівники системи надання соціальних 
послуг, яка утворена з метою (ціллю) 
захисту прав та інтересів працівників 
системи надання соціальних послуг, а 
також інтересів громадян, пов’язаних з 
професійною діяльністю у системі надання 
соціальних послуг». 

 

Враховано 14) професійне об’єднання 

працівників системи надання соціальних 

послуг – громадське об’єднання, 

засновниками та членами якого є працівники 

системи надання соціальних послуг, метою 

(ціллю) якого є захист прав та інтересів 

працівників системи надання соціальних 

послуг, а також інтересів громадян, 

пов’язаних з професійною діяльністю у 

системі надання соціальних послуг; 
 

55.   -49- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Абзац 13 частини першої статті 1 

викласти в такій редакції: 

Враховано по суті 

 

визначення поняття 

 



S  tabl  4607 станом на 19.12.2018.doc  19.12.2018  До проекту Закону України "Проект Закону про соціальні послуги" стор.   16 
 

M  29.03.2017 

1.  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції 

«система надання соціальних послуг — 

принципи функціонування, правова 

основа, сукупність отримувачів, надавачів 

соціальних послуг, їх об’єднань (асоціацій), 

професійних об’єднань (асоціацій) та 

уповноважених органів у сфері надання 

соціальних послуг, що взаємодіють на всіх 

етапах організації надання таких послуг; 

 

 

«система надання 
соціальних послуг» із 
статті 1 виключено 

 

системі надання 
соцпослуг присвячний 
розділ 2, в якому по 
суті  враховані 
пропозиції н.д. 
О.Дроздика  

 

 

56.   -50- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Після абзацу тринадцятого частини 
першої статті 1 Закону доповнити новим 
абзацом такого змісту: 

«15) реєстр соціальних послуг –  

автоматизована інформаційно-

телекомунікаційна система, призначена 

для збирання, реєстрації, накопичення, 

зберігання, адаптування, зміни, 

поновлення, використання, поширення 

(розповсюдження, реалізації, передачі), 

знеособлення і знищення визначених цим 

Законом даних про соціальні послуги»; 
 

Враховано 15) реєстр соціальних послуг –  

автоматизована інформаційно-

телекомунікаційна система, призначена 

для збирання, реєстрації, накопичення, 

зберігання, адаптування, зміни, 

поновлення, використання, поширення 

(розповсюдження, реалізації, передачі), 

знеособлення і знищення визначених цим 

Законом даних про соціальні послуги; 
 

57.  складні життєві обставини - обставини, виявлені за 
результатами оцінки потреб, внаслідок яких особи, 
сім’ї не можуть самостійно піклуватися про 
особисте/сімейне життя та брати участь у 
суспільному житті; 

 

51- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзац тринадцятий частини першої статті 
1 Закону викласти в такій редакції: 

«16) складні життєві обставини — 

обставини, що негативно впливають на 

життя, стан здоров’я та розвиток особи, 

Враховано 16) складні життєві обставини — 

обставини, що негативно впливають на 

життя, стан здоров’я та розвиток особи, 

функціонування сім’ї, які особа/сім’я не 

може самостійно подолати.  

Чинники, які можуть зумовити складні 

життєві обставини: 

а) похилий вік; 

б) часткова або повна втрата рухової 

активності, пам’яті; 

в) невиліковні хвороби, хвороби, що 



S  tabl  4607 станом на 19.12.2018.doc  19.12.2018  До проекту Закону України "Проект Закону про соціальні послуги" стор.   17 
 

M  29.03.2017 

1.  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції 

функціонування сім’ї, які особа/сім’я не 

може самостійно подолати.  

Чинники, які  можуть зумовити  

складні життєві обставини: 

а) похилий вік; 

б) часткова або повна втрата рухової 

активності, пам’яті; 

в) невиліковні хвороби, хвороби, що 

потребують тривалого лікування; 

г) психічні та поведінкові розлади, у 

тому числі в наслідок вживання ПАР 

(психоактивних речовин); 

г) інвалідність; 

д) бездомність; 

е) безробіття; 

є) малозабезпеченість; 

ж) поведінкові розлади у дітей через 

розлучення батьків; 

з) ухилення батьками або особами, які 

їх замінюють, від виконання своїх 

обов’язків із виховання дитини; 

д) втрата соціальних зав’язків, у тому 

числі під час перебування в місцях 

позбавлення волі; 

і) жорстоке поводження з дитиною; 

ї) насильство за ознакою статі; 

й) домашнє насильство; 

к) потрапляння в ситуацію торгівлі 

людьми; 

л) наявність шкоди внаслідок пожежі, 

стихійного лиха, катастрофи, бойових дій, 

терористичного акту, збройного 

конфлікту, тимчасової окупації;»; 
 

потребують тривалого лікування; 

г) психічні та поведінкові розлади, у 

тому числі в наслідок вживання ПАР 

(психоактивних речовин); 

г) інвалідність; 

д) бездомність; 

е) безробіття; 

є) малозабезпеченість; 

ж) поведінкові розлади у дітей через 

розлучення батьків; 

з) ухилення батьками або особами, які 

їх замінюють, від виконання своїх 

обов’язків із виховання дитини; 

д) втрата соціальних зв’язків, у тому 

числі під час перебування в місцях 

позбавлення волі; 

і) жорстоке поводження з дитиною; 

ї) насильство за ознакою статі; 

й) домашнє насильство; 

к) потрапляння в ситуацію торгівлі 

людьми; 

л) наявність шкоди внаслідок пожежі, 

стихійного лиха, катастрофи, бойових дій, 

терористичного акту, збройного 

конфлікту, тимчасової окупації; 

58.   -52- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

У абзаці чотирнадцятому частини першої 
статті 1 слова «виявлені за результатами 
оцінки потреб» - вилучити. 

 

Враховано  

59.   -53- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У статті 1 визначення: складні життєві 
обставини – викласти у новій редакції:  

«складні життєві обставини — 

Враховано частково  
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обставини, виявлені за результатами 
оцінки потреб, які особи, сім’ї не можуть 
самостійно подолати і потребують 
сторонньої допомоги та послуг для їх 
подолання або мінімізації їх наслідків»; 

 
60.   -54- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

В абзаці чотирнадцятому слова «не 
можуть» замінити словами «частково або 
повністю не мають здатності або 
можливості»; 

 

Відхилено 

 

 

 

61.  соціальна послуга - дії, спрямовані на запобігання 
виникненню та профілактику складних життєвих 
ситуацій, надання постійної, тимчасової, періодичної, 
разової допомоги особам, сім’ям, які перебувають у 
складних життєвих обставинах і не можуть 
самостійно їх подолати, для подолання таких 
обставин, адаптації до них або мінімізації їх 
негативних наслідків; 

 

-55- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзац 15 частини першої статті 1 
Закону викласти в такій редакції: 

«17) соціальна послуга — дії, 
спрямовані на профілактику, подолання 
складних життєвих обставин, в яких 
знаходиться особа/сім’я, або мінімізацію їх 
негативних наслідків. Особі можуть 
надаватися одна або одночасно декілька 
соціальних послуг (далі – соціальні 
послуги). Порядок організації надання 
соціальних послуг затверджується 
Кабінетом Міністрів України»; 

 

Враховано 
 
 

17) соціальна послуга — дії, спрямовані на 

профілактику, подолання складних 

життєвих обставин, в яких знаходиться 

особа/сім’я, або мінімізацію їх негативних 

наслідків. Особі можуть надаватися одна 

або одночасно декілька соціальних послуг 

(далі – соціальні послуги). Порядок 

організації надання соціальних послуг 

затверджується Кабінетом Міністрів 

України;  

62.   -56- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

У абзаці п’ятнадцятому частини першої 
статті 1: 

 слово «дії» замінити словом 
«діяльність»; 
слова «постійної, тимчасової, періодичної, 
разової» -  виключити. 

Відхилено  

63.   -57- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

 

Абзац шістнадцятий викласти в такій 

редакції: 

«соціальна послуга — діяльність, що 

полягає у застосуванні передбачених 

Враховано частково  
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законодавством заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню, подолання 

складних життєвих обставин, адаптації до 

них або мінімізації їх негативних наслідків 

для осіб, сімей, які перебуваються у 

складних життєвих обставинах;». 
 

64.   -58- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У статті 1 визначення: соціальна послуга 
– викласти у новій редакції: 

«соціальна послуга – дія або комплекс 
заходів спрямованих на запобігання 
виникненню та профілактику складних 
життєвих обставин, а також на задоволення 
соціальних потреб особи, сім’ї, які опинилися 
у складних життєвих обставинах, з метою 
подолання складних життєвих обставин або 
мінімізації їх негативних наслідків»; 

 

Враховано частково  

65.   -59- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

в абзаці п’ятнадцятому слова «дії, 
спрямовані» замінити словами «комплекс 
заходів, спрямованих», слово «ситуацій» 
замінити словом «обставин». 

 

Враховано частково 

 

1) «комплекс 
заходів» не 
враховано, оскільки 
кожна соцпослуга 
направлена на 
задоволення однієї   
потреби. Якщо є 
декілька потреб, то 
йдеться уже про 
надання декількох 
соцпослуг; 

2) враховано 
пропозжицію про 
заміну слова 
«ситуацій» на  слово 
«обставин». 

 

66.   -60- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У частині першій статті 1 у абзаці 
п'ятнадцятому після слова «послуга» та перед 
словами «спрямовані на» слово «дії,» 
замінити на слова «соціально та економічно 
обґрунтовані дії, що гарантуються 

Враховано по суті 

 

1) соцпослуга 

надається лише за 

результатами 

оцінювання потреб 
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державою і»; 
 

особи/сім’ї; 

2) чітков визначені 

органи, які мають 

гаратнувати надання 

соцпослуг; 

3) передбачений 

вплив та контроль 

громадськості 

(об’єднання отримувачів 

та надавачів)  за 

процесом надання 

соцпослуг     

67.   -61- Н.д.Яніцький В.П. (Реєстр.картка №155) 

У статті 1 в абзаці п’ятнадцятому слова 
«адаптації до них» виключити; 

 

Враховано  

68.   -62- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377) 

У статті 1 розділу 1 законопроекту:  

абзац шістнадцятий викласти у такій 

редакції: 

«соціальні послуги - комплекс  заходів 

з надання допомоги  

особам, окремим  соціальним групам,  що 

перебувають у складних  

життєвих обставинах і не можуть 

самостійно їх подолати, з метою  

розв'язання  їхніх  життєвих  проблем, які є 

самостійним відокремленим об’єктом і 

мають вартісну оцінку»;   
 

Відхилено 

 

«комплекс 
заходів» не 
враховано, оскільки 
кожна соцпослуга 
направлена на 
задоволення однієї   
потреби. Якщо є 
декілька потреб, то 
йдеться уже про 
надання декількох 
соцпослуг; 

 

 

69.   -63- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Абзац п’ятнадцятий статті 1 пропонуємо 
викласти в такій редакції: 

«соціальна послуга — дія, спрямована 
на запобігання виникненню та 
профілактику складних життєвих 
ситуацій, надання постійної, тимчасової, 
періодичної або разової допомоги особам, 
родинам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах і не можуть 
самостійно їх подолати, для подолання 
таких обставин, адаптації до них або 
мінімізації їх негативних наслідків». 

Враховано частково  
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70.  соціальне замовлення - засіб регулювання 

діяльності у сфері надання соціальних послуг шляхом 
залучення на договірній основі надавачів соціальних 
послуг для задоволення потреб у соціальних послугах 
відповідно до результатів визначення потреб 
населення адміністративно-територіальної 
одиниці/територіальної громади у соціальних 
послугах; 

 

-64- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзац шістнадцятий частини першої 
статті 1 Закону викласти в такій редакції: 

«18) соціальне замовлення — засіб 
регулювання діяльності у системі надання 
соціальних послуг шляхом залучення на 
договірній основі надавачів соціальних 
послуг для задоволення потреб осіб/сімей у 
соціальних послугах відповідно до 
результатів визначення їх потреб у 
соціальних послугах»; 

 

Враховано  18) соціальне замовлення — засіб 

регулювання діяльності у системі надання 

соціальних послуг шляхом залучення на 

договірній основі надавачів соціальних 

послуг для задоволення потреб осіб/сімей у 

соціальних послугах відповідно до 

результатів визначення їх потреб у 

соціальних послугах; 

71.  соціальний робітник - особа, яка надає соціальні 
послуги та має підготовку, що відповідає 
кваліфікаційним вимогам і характеру роботи, яка 
виконується; 

-65- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзац сімнадцятий частини першої 
статті 1 Закону виключити 

 

Враховано  

72.  супервізія - професійна підтримка особи, яка надає 
соціальні послуги, спрямована на підвищення її 
професійної компетентності, подолання професійних 
труднощів, аналіз недоліків та вдосконалення 
організації роботи, підтримку в особи мотивації до 
роботи, дотримання етичних норм та стандартів 
надання послуг, запобігання виникненню 
професійного вигорання, забезпечення емоційної 
підтримки; 

 

-66- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзац вісімнадцятий  частини першої 
статті 1 Закону викласти в такій редакції: 

«19) супервізія - професійна підтримка 

працівників, які надають соціальні послуги, 

спрямована на підвищення їх професійної 

компетентності, подолання професійних 

труднощів, аналіз недоліків та вдосконалення 

Враховано 19) супервізія - професійна підтримка 

працівників, які надають соціальні послуги, 

спрямована на підвищення їх професійної 

компетентності, подолання професійних 

труднощів, аналіз недоліків та вдосконалення 

організації роботи, підтримку мотивації до 

роботи, дотримання етичних норм та 

стандартів надання соціальних послуг, 

запобігання виникненню професійного 

вигорання, забезпечення емоційної 

підтримки. Методичні рекомендації щодо 

супервізії  затверджуються центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері 
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організації роботи, підтримку мотивації до 

роботи, дотримання етичних норм та 

стандартів надання соціальних послуг, 

запобігання виникненню професійного 

вигорання, забезпечення емоційної 

підтримки. Методичні рекомендації щодо 

супервізії  затверджуються центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері 

соціального захисту населення». 
 

соціального захисту населення. 
 

73.   -67- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377) 

У статті 1 розділу 1 законопроекту:  

абзац дев’ятнадцятий викласти у такій 

редакції: 

«супервізія в соціальній роботі — 

професійна підтримка особи, яка надає 

соціальні послуги, спрямована на підвищення 

її професійної компетентності, подолання 

професійних труднощів, аналіз недоліків та 

вдосконалення організації роботи, підтримку 

в особи мотивації до роботи, дотримання 

етичних норм та стандартів надання послуг, 

запобігання виникненню професійного 

вигорання, забезпечення емоційної 

підтримки;». 

 

Враховано частково  

74.   -68- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Абзац вісімнадцятий статті 1 вилучити. 
 

Відхилено  

75.  уповноважені органи у сфері надання соціальних 
послуг - центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення, місцеві державні 
адміністрації, органи місцевого самоврядування; 

 

-69- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзац дев’ятнадцятий частини першої 
статті 1 Закону виключити. 

 

Враховано  

76.   -70- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У статті 1 у визначенні: уповноважені 
Враховано по суті   
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органи у сфері надання соціальних послуг, 
після слів: орган виконавчої влади - додати: 
«у сфері соціального захисту населення» 

 

у статті 11 

 

77.  фахівець із соціальної роботи, соціальний 
працівник - особа, яка має відповідну освіту та 
кваліфікацію, відповідає вимогам, установленим 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення, проводить оцінку 
потреб, підготовку договору та індивідуального плану 
надання соціальних послуг, організовує та надає 
соціальні послуги, що потребують фахової 
кваліфікації, а також організовує заходи з підтримки 
вразливих груп населення. 

 

-71- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзац двадцятий частини першої статті 
1 Закону виключити 

Враховано  

78.   -72- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

У останньому абзаці частини першої 
статті 1 слова та знаки «проводить оцінку 
потреб, підготовку договору та 
індивідуального плану надання соціальних 
послуг, організовує та надає соціальні 
послуги, що потребують фахової 
кваліфікації, а також організовує заходи з 
підтримки вразливих груп населення» - 
виключити. 

 

Враховано по суті у 

статті 13  

 

79.   -73- Н.д.Яніцький В.П. (Реєстр.картка №155) 

 У статті 1 в абзаці двадцятому слова 
«має відповідну освіту та кваліфікацію» 
виключити. 
 

Відхилено 

законопроектом 

передбачається, що 

працвіники, які надають 

соцпослуги, мають мати 

відповідний   рівень 

професійної підготовки. 

Без професійної 

підготовки надаються 

соцпослуги лише членам 

свої родини  

 

 

80.   -74- Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140) 

      Статтю 1 «Визначення основних 
термінів» доповнити наступними термінами: 

«Соціальний проект/програма - це 

Відхилено   
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розроблені та оформлені в установленому 
порядку пропозиції щодо надання соціальних 
послуг певним цільовим соціальним групам 
чи особам, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, спрямовані на 
вирішення соціальної проблеми. 

Замовник - уповноважений органом 
виконавчої влади або місцевого 
самоврядування суб'єкт, наділений 
необхідними фінансовими, матеріально-
технічними та іншими ресурсами, який є 
ініціатором та виступає стороною в 
соціальному контракті на виконання 
соціального замовлення. 

Виконавець - юридична особа будь-якої 
форми власності та організаційно-правової 
форми або фізична особа, яка перемогла на 
відкритому публічному конкурсі та з якою 
укладено соціальний контракт на виконання 
соціального замовлення. 

Соціальний контракт - це договір, що 
укладається між замовником та виконавцем 
соціального замовлення на підставі 
результатів відкритого публічного конкурсу, 
в якому регулюються відносини замовника і 
виконавця шляхом визначення прав та 
обов'язків сторін. 

Реабілітаційні послуги - це послуги, 
спрямовані на відновлення оптимального 
фізичного, інтелектуального, психічного і 
соціального рівня життєдіяльності особи з 
метою сприяння її інтеграції в суспільство.» 

 

81.   -75- Н.д.Довбенко М.В. (Реєстр.картка №84) 

 Cтаттю 1 доповнити новими 

абзацами : 
«надавач соціальних послуг зі 

стаціонарного догляду – належним чином 

зареєстрований суб’єкт підприємницької 

діяльності недержавної форми власності, 

який надає послуги зі стаціонарного догляду 

за особами похилого віку;  

соціальна послуга зі стаціонарного 

Відхилено  
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догляду – комплекс заходів з організації 

проживання та систематичного місцевого 

догляду, забезпечення харчуванням, твердим, 

м'яким інвентарем, спостереження за станом 

здоров'я, організації надання реабілітаційних 

та медичних послуг, допомоги у забезпеченні 

технічними засобами реабілітації та навчання 

користування ними, навчання навичкам 

самообслуговування, організації розпорядку 

дня, у тому числі денної зайнятості, дозвілля; 

отримувач соціальних послуг 

стаціонарного догляду – громадянин, якому 

надаються соціальні послуги зі стаціонарного 

догляду за особами похилого віку ; 

представник отримувача соціальних 

послуг – родич чи інша особа, вказана в 

договорі отримувачем соціальних послуг, яка 

має повноваження підтримувати зв'язок з 

надавачем соціальних послуг щодо стану 

здоров’я і благополуччя отримувача 

соціальних послуг та при вирішенні інших 

питань, що пов’язані із наданням соціальних 

послуг зі стаціонарного догляду;  

саморегулівна організація - 

неприбуткове добровільне об'єднання 

закладів з надання соціальних послуг, 

створене з метою захисту інтересів своїх 

членів та інших надавачів соціальних послуг, 

встановлення і затвердження стандартів, 

норм, правил для їх членів і контроль за їх 

дотриманням.» 

 
82.  Стаття 2. Основні цілі надання соціальних 

послуг 
-76- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

В назві статті 2 Закону слово «надання» 
виключити. 

 

Враховано Стаття 2. Основні цілі соціальних 
послуг 
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 Надання соціальних послуг здійснюється для 
досягнення таких цілей: 

запобігання виникненню складних життєвих 
обставин; 

сприяння подоланню складних життєвих 
обставин; 

сприяння мінімізації негативних наслідків 
складних життєвих обставин. 

-77- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 2 Закону викласти в такій редакції: 

«Соціальні послуги надаються для 
досягнення таких цілей: 

1) профілактики складних життєвих 
обставин; 

2) подолання складних життєвих 
обставин; 

3) мінімізації негативних наслідків 
складних життєвих обставин». 

 

Враховано Соціальні послуги надаються для 
досягнення таких цілей: 

1) профілактики складних життєвих 

обставин; 

2) подолання складних життєвих 

обставин; 

3) мінімізації негативних наслідків 

складних життєвих обставин. 
  

  -78- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

 

У абзаці четвертому частини першої 
статті 2 після слова «сприяння»  додати 
слова «повному подоланню або». 

Враховано по суті 

 

 

 

83.  Стаття 3. Основні принципи надання 
соціальних послуг 

79- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

В назві статті 3 слово «надання» 
виключити. 

 

Враховано Стаття 3. Основні принципи соціальних 
послуг 

 Надання соціальних послуг ґрунтується на таких 
принципах: 

80- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзац перший статті 3 викласти в такій 
редакції: 

Враховано Соціальні послуги ґрунтуються на таких 
принципах: 



S  tabl  4607 станом на 19.12.2018.doc  19.12.2018  До проекту Закону України "Проект Закону про соціальні послуги" стор.   27 
 

M  29.03.2017 

1.  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції 

«Соціальні послуги ґрунтуються на 
таких принципах»: 

 

84.  дотримання прав людини та дитини; 81- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

В абзаці другому статті 3 Законопроекту 
слово «та» виключити, а після слова 
«дитина» доповнити словами «та осіб з 
інвалідністю». 

 
Абзаци статті 3 пронумерувати.  
 

Враховано 1) дотримання прав людини,  дитини та 
осіб з інвалідністю; 

85.   -82- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

У абзаці другому частини першої статті 3 
слова «та дитини» - вилучити. 

 

Відхилено 

 

 

86.   -83- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Абзац другий статті 3 викласти в такій 
редакції: 

«додержання прав людини, захист 
прав дитини». 

Відхилено  

87.  гуманізму;   2) гуманізму; 

88.  забезпечення рівних прав і можливостей жінок і 
чоловіків; 

  3) забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок та чоловіків; 

89.  поваги до гідності; -84- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

У статті 3 абзац п’ятий викласти у такій 
редакції:  

«поваги до честі та гідності особи» 

Враховано 4) поваги до честі та гідності; 

90.  толерантності;   5) толерантності; 

91.  законності;   6) законності;  

92.  соціальної справедливості;   7) соціальної справедливості;  

93.  доступності та відкритості;   8) доступності та відкритості; 

94.  неупередженості та безпечності;   9) неупередженості та безпечності;  

95.  добровільності вибору; -85- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Враховано 10) добровільності;  
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Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

В абзаці одинадцятому статті 3 Закону слово 
«вибору» виключити. 

96.  індивідуального підходу;   11) індивідуального підходу; 

97.  комплексності;   12) комплексності; 

98.  конфіденційності;   13) конфіденційності; 

99.  максимальної ефективності та результативності 
використання бюджетних та позабюджетних коштів 
надавачами соціальних послуг. 

-86- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

В абзаці п’ятнадцятому слово 
«результативності» замінити словом 
«прозорості». 

  

Враховано 14) максимальної ефективності та 
прозорості використання бюджетних коштів 
надавачами соціальних послуг; 

 

100.   -87- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

Абзац п’ятнадцятий статті 3 перед 

словами «максимальної ефективності» 

доповнити словом «прозорості»; 
 

Враховано  

101.   -88- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

Статтю 3 доповнити абзацами такого 

змісту: 

«якості надання соціальних послуг; 

орієнтованості на задоволення потреб 

отримувачів соціальних послуг; 

надання соціальних послуг з 

урахуванням визначених потреб та 

забезпечення проживання отримувачів 

таких послуг у територіальній громаді; 

створення для надавачів соціальних 

послуг рівних умов на ринку таких послуг; 

дотримання надавачами соціальних 

послуг державних стандартів соціальних 

послуг,  етичних норм і правил.». 
 

Враховано частково 15) якості. 

102.   -89- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

Статтю 3 проекту Закону доповнити 
пунктом п’ятнадцятим наступного змісту:  

Враховано частково 
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«дотримання надавачами соціальних 
послуг державних стандартів соціальних 
послуг, етичних норм і правил.». 

 

серед принципів 
передбачені, зокрема, 
такі етичні норми: 

 1) повага до честі 
та гідності; 

2) толерантність 

 

103.   -90- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Статтю 3 проекту доповнити новими 
абзацами такого змісту: 

«забезпечення рівних прав осіб з 
особливими потребами; 

недопущення дискримінації». 
 

Враховано частково 

 

добавили в п. 1 – 
осіб з інвалідністю 

 

104.  Стаття 4. Законодавство про соціальні послуги -91- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Статтю 4 проекту викласти в такій 
редакції: 

«Стаття 4. Законодавство України про 
соціальні послуги 

Законодавство України про соціальні 
послуги ґрунтується на Конституції України і 
складається з цього Закону, інших 
нормативно-правових актів та міжнародних 
договорів України у сфері надання 
соціальних послуг, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України. 

Якщо міжнародним договором, згода на 
обов’язковість якого надана Верховною 
Радою України, встановлено інші правила, 
ніж ті, що передбачені цим Законом, 
застосовуються правила такого міжнародного 
договору». 

Враховано Стаття 4. Законодавство України про 

соціальні послуги 

 

105.  Законодавство про соціальні послуги ґрунтується 
на Конституції України і складається із цього Закону, 
інших нормативно-правових актів та міжнародних 
договорів України у сфері надання соціальних послуг. 

-92- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

Абзац перший статті 4 викласти в 
такій редакції: 

«Законодавство України про соціальні 

Враховано Законодавство України про соціальні 

послуги ґрунтується на Конституції України і 

складається з цього Закону, міжнародних 

договорів України з питань надання 

соціальних послуг, згода на обов'язковість 

яких надана Верховною Радою України, а 

також  інших законів та нормативно-

правових актів, прийнятих відповідно до 

законів про соціальні послуги, що 
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послуги ґрунтується на Конституції України і 
складається з цього Закону, міжнародних 
договорів України з питань надання 
соціальних послуг, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України, а 
також  інших законів та нормативно-
правових актів, прийнятих відповідно до 
законів про соціальні послуги, що 
регулюють відносини у системі соціальних 
послуг». 

  

регулюють відносини у системі соціальних 

послуг. 

106.  Якщо міжнародними договорами України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, встановлено інші правила, ніж ті, що 
передбачені цим Законом, застосовуються правила 
міжнародного договору. 

93- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

В абзаці другому статті 4 слово 
«правила» замінити словами «норми 
такого» 

 

Враховано Якщо міжнародним договором України, 

згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлено інші 

норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, 

застосовуються норми такого міжнародного 

договору. 

107.  Стаття 5. Сфера дії Закону   Стаття 5. Сфера дії Закону 

108.  Цей Закон поширюється на громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства, які на законних 
підставах проживають/перебувають на території 
України та перебувають у складних життєвих 
обставинах, у тому числі на осіб, на яких 
поширюється дія Закону України “Про біженців та 
осіб, які потребують додаткового захисту”. 

94- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 5 викласти в такій редакції: 

«Цей Закон поширюється на громадян 

України, іноземців та осіб без громадянства, 

які на законних підставах 

проживають/перебувають на території 

України, у тому числі на осіб, на яких 

поширюється дія Закону України “Про 

біженців та осіб, які потребують додаткового 

або тимчасового захисту”, і відносяться до 

вразливих груп населення та/або 

перебувають у складних життєвих 

обставинах». 
 

Враховано Цей Закон поширюється на громадян 

України, іноземців та осіб без громадянства, 

які на законних підставах 

проживають/перебувають на території 

України, у тому числі на осіб, на яких 

поширюється дія Закону України “Про 

біженців та осіб, які потребують додаткового 

або тимчасового захисту”, і відносяться до 

вразливих груп населення та/або 

перебувають у складних життєвих 

обставинах. 
 

109.   -95- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) Відхилено  
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Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У частині першій статті 5 після слова 
«громадянство» додати слова «(їх дітей)». 

 

 

 

110.  Розділ II 96- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

Слова та цифри «Розділ ІІ ПРАВА ТА 
ОБОВ’ЯЗКИ ОТРИМУВАЧІВ 
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» виключити.  

 

Враховано  

111.   -97- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Слова і цифри «Розділ ІІ» замінити 
словами і цифрами «Глава ІІ» 

 

 

Відхилено 

 

 

 

112.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОТРИМУВАЧІВ 
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

-98- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

Назву Розділу ІІ після слів «обов’язки 
отримувачів» доповнити словами «і 
надавачів». 

Враховано по суті 

 

права і обов’язки 
надавачів соцпослуг 
визначені у статті 13 

 

 

113.  Стаття 6. Права отримувачів соціальних послуг 99- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 6 викласти в такій редакції: 

«Стаття 6. Використання інформації 
про отримувачів соціальних послуг 

Використання інформації про 
отримувачів соціальних послуг, яка стала 
відома під час реалізації цього Закону, а 
також інформації, доступ до якої 
обмежений одержувачами соціальних 
послуг, здійснюється відповідно до 

Враховано Стаття 6. Використання інформації про 
отримувачів соціальних послуг 

Використання інформації про 
отримувачів соціальних послуг, яка стала 
відома під час реалізації цього Закону,  а 
також інформації, доступ до якої 
обмежений одержувачами соціальних 
послуг, здійснюється відповідно до 
законодавства про інформацію та захист 
персональних даних. 
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законодавства про інформацію та захист 
персональних даних. 

114.  Отримувачі соціальних послуг мають право на:    

115.  отримання соціальних послуг відповідно до умов 
та порядку їх надання, визначених цим Законом, 
іншими нормативно-правовими актами; 

-100- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

У статті 6: 

«В абзаці другому частини першої слова 
«цим Законом, іншими нормативно-
правовими актами» замінити словами 
«законодавством, договором про надання 
соціальних послуг» 

 

Враховано 

 

права отримувачів 

соцпослуг визначені в 

статті 12 

 

116.  поважливе ставлення з боку надавачів соціальних 
послуг; 

-101- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Абзац третій частини першої статті 6 
викласти в такій редакції: 

«поважне ставлення з боку надавачів 
соціальних послуг та уповноважених 
органів у сфері надання соціальних 
послуг». 

 

Враховано по суті 

 

права отримувачів 

соцпослуг визначені в 

статті 12  

 

117.   -102- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

Абзац третій частини першої статті 6 

після слова «поважливе» доповнити словами 

«та гуманне»; 
 

Враховано 

 

права отримувачів 

соцпослуг визначені в 

статті 12 

 

118.   -103- Н.д.Сольвар Р.М. (Реєстр.картка №91) 

У статті 6 розділу другого законопроекту 
слово «поважливе» замінити на слово 
«поважне». 

 

Враховано по суті  

 

права отримувачів 

соцпослуг визначені в 

статті 12 

 

119.   -104- Н.д.Сольвар Р.М. (Реєстр.картка №91) 

У статті 6 розділу другого 
законопроекту після слів «ставлення з боку 
надавачів соціальних послуг» доповнити 
словами такого змісту: «та посадових осіб 
відповідних органів». 

 

Враховано по суті 

 

права отримувачів 

соцпослуг визначені в 

статті 12 

 

120.   -105- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У частині першій статті 6:  
абзац третій викласти у новій редакції такого 
змісту:  

«поважне ставлення посадових осіб 

Враховано по суті 

 

права отримувачів 

соцпослуг визначені в 

статті 12 
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надавачів соціальних послуг;»; 
 

121.   -106- Н.д.Яніцький В.П. (Реєстр.картка №155) 

У статті 6 проекту Закону: 
в абзаці третьому слова «поважливе 

ставлення з боку надавачів соціальних 
послуг» замінити словами «повагу та гідний 
рівень життя;»; 

 

Враховано частково 

 

права отримувачів 

соцпослуг визначені в 

статті 12 

 

122.   -107- Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140) 

Пункт 2 статті 6 доповнити наступним 
реченням «безкоштовно отримувати від 
фахівця із соціальної роботи консультації з 
вирішення соціальних проблем» 

 

Враховано по суті 

 

у статі 28 

законопроекту 

передбачено, що 

соцпослуги з 

консультування 

надаються за рахунок 

бюджетних коштів 

 

 

123.   -108- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

В абзаці третьому статті 6 проекту 
слово «поважливе» замінити словом 
«поважне». 
 

Враховано по суті 

 

права отримувачів 

соцпослуг визначені в 

статті 12 

 

124.  інформацію про свої права, обов’язки та умови 
надання соціальних послуг у формі, доступній для 
сприйняття особами з будь-яким видом обмежень; 

-109- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Абзац четвертий частини першої статті 6 
викласти в такій редакції: 

«інформацію від надавачів соціальних 
послуг та уповноважених органів у сфері 
надання соціальних послуг про свої права, 
обов’язки та умови надання соціальних 
послуг у формі, доступній для сприйняття 
особами з будь-яким видом обмежень;» 

 

Враховано  

 

права отримувачів 

соцпослуг визначені в 

статті 12 

 

125.   -110- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

в абзаці четвертому частини першої 

слова «особами з будь-яким видом 

обмежень» замінити словами «будь-якими 

особами, в тому числі з обмеженими 

фізичними можливостями»; 
 

Враховано по суті 

права отримувачів 

соцпослуг визначені в 

статті 12 

 

126.   -111- Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140) Враховано по суті  
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    Пункт 3 статті 6 доповнити словом 

«безкоштовну інформацію…» 
 

 

у статі 28 

законопроекту 

передбачено, що 

соцпослуги з 

інформування надаються 

за рахунок бюджетних 

коштів 

127.  індивідуальний підхід, який враховує потреби 
осіб, сімей; 

-112- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

В абзаці п’ятому частини першої слова 
«осіб, сімей» замінити словами «кожної 
особи, сім’ї». 

 

Враховано 

права отримувачів 

соцпослуг визначені в 

статті 12 

 

128.   -113- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У частині першій статті 6 у абзаці 
п’ятому після слова «потреби» вилучити 
слова «осіб, сімей», 

 

Відхилено  

129.   -114- Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У частині першій статті 6:  
у абзаці п’ятому після слова «осіб, сімей» 
додати слова «в тому числі отримання 
декількох соціальних послуг одночасно», 

 

Враховано   

права отримувачів 

соцпослуг визначені в 

статті 12 

 

 

130.  вільний вибір надавача соціальних послуг;    

131.  відмову від соціальних послуг; -115- Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

у абзаці сьомому статті 6 додати нові 
слова «за власною заявою або за заявою 
законного представника чи розірвання 
договору про надання соціальних послуг в 
односторонньому порядку». 
 

Враховано 

 

в статті 24 

 

 

 

132.   -116- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

 

У частині першій статті 6 у абзаці 
сьомому додати нові слова «за власною 
заявою або за заявою законного 
представника». 

Враховано 

 

в статті 24 

 

 

 

133.  конфіденційність інформації особистого 
характеру, що стала відомою надавачу соціальних 
послуг; 
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134.  доступ до інформації, яка міститься в особовій 
справі отримувача соціальних послуг; 

   

135.  повагу до приватного життя, фізичної та моральної 
цілісності, безпеки, свободи пересування, свободи 
думки та висловлювання, свободи відносин з іншими 
людьми; 

-117- Н.д.Яніцький В.П. (Реєстр.картка №155) 

 Абзац десятий (слова «повагу до 
приватного життя, фізичної та моральної 
цілісності, безпеки, свободи пересування, 
свободи думки та висловлювання, свободи 
відносин з іншими людьми») виключити. 

 

Враховано 
частково 

 

права отримувачів 

соцпослуг визначені в 

статті 12 

 

 

136.   -118- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

В абзаці десятому статті 6 слова 
«свободи відносин з іншими людьми» слід 
вилучити. 

 

Враховано  

137.  захист своїх прав і законних інтересів, у тому 
числі в судовому порядку. 

   

138.   -119- Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140) 

Статтю 6 доповнити наступними 
пунктами: 

 «отримувати обґрунтовану письмову 
відмову в разі, коли прийнято рішення не 
надавати отримувачу соціальні послуги 
або соціальну допомогу; 

в передбаченому законом порядку 
оскаржити рішення про надання 
соціальної послуги або соціальної 
допомоги; 

звертатися із заявою з приводу 
незадовільної якості соціальних послуг та 
недотримання прав отримувача соціальної 
послуги; 

брати участь у проведенні оцінки та 
визначенні потреби  на соціальні послуги;» 

 

Враховано 
частково 

 

 

в статті  24 

 

139.   -120- Н.д.Довбенко М.В. (Реєстр.картка №84) 

Статтю 6 доповнити новим абзацом: 

         «на спілкування зі своїми рідними, 

близькими, іншими дорослими особами за 

вибором мешканця» 
 

Враховано 

права отримувачів 

соцпослуг визначені в 

статті 12 

 

 

140.  Стаття 7. Конфіденційність відомостей про 
виявлені потреби отримувачів та надання 

121- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Враховано  
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соціальних послуг Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

Статті 7,8,9 Розділу ІІ виключити 

141.  Інформація про отримувачів соціальних послуг, а 
також інша, доступ до якої обмежений фізичною чи 
юридичною особою, є конфіденційною. 

   

142.  Конфіденційна інформація може поширюватись за 
бажанням (згодою) отримувача соціальних послуг або 
його законного представника. 

-122- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У частині другій статті 7 після слів 
«законного представника» додати слова 
«шляхом подання відповідної заяви». 

Враховано по суті  

в статті 6 

 

143.  Відносини, пов’язані з правовим режимом 
конфіденційної інформації, регулюються законом. 

   

144.  Надавачі соціальних послуг відповідно до 
законодавства повинні створити умови для 
нерозголошення відомостей про надання особі, сім’ї 
соціальних послуг, про факти звернення за 
соціальними послугами, а також інші відомості про 
потреби особи, сім’ї та її приватне життя. 

   

145.  За згодою отримувача соціальних послуг або його 
законного представника допускається передача 
інформації про отримувача соціальних послуг іншим 
особам, у тому числі посадовим особам, в інтересах 
отримувача соціальних послуг або його законного 
представника. 

   

146.  Надання інформації про отримувача соціальних 
послуг без його згоди або без згоди його законного 
представника допускається: 

   

147.  за запитом слідчих органів, суду у зв’язку з 
проведенням розслідування або судовим розглядом 
чи за запитом органів прокуратури у зв’язку із 
здійсненням ними прокурорського нагляду; 

-123- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

У частині шостій статті 7 проекту Закону:  
у пункті 1 слова «чи за запитом органів 

прокуратури у зв’язку із здійсненням ними 
прокурорського нагляду» виключити; 

 

Враховано  

148.   -124- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37) 

Н.д.Колєсніков Д.В. (Реєстр.картка №405) 

В частині 6 статті 7 слова «чи за запитом 
органів прокуратури у зв’язку із 
здійсненням ними прокурорського 
нагляду» виключити. 

 

Враховано  
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149.   -125- Н.д.Яніцький В.П. (Реєстр.картка №155) 

В абзаці другому частини шостої статті 
7 проекту Закону:  

після слів «слідчих органів» доповнити 
слова «органів прокуратури»; 

слова «у зв’язку із здійсненням ними 
прокурорського нагляду» виключити; 

 

Враховано   

150.   -126- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

В абзаці другому частини шостої статті 
7 слова «слідчих органів» замінити словами 
«органів досудового розслідування», 

 

Враховано  

 

 

 

151.  за запитом інших органів, наділених 
повноваженнями із здійснення контролю у сфері 
надання соціальних послуг; 

-127- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

У абзаці третьому частини шостої статті 7 
після слів «соціальних послуг» доповнити 
словами «щодо фактів, умов надання та 
отримання послуг». 

 

Враховано  

 

 

152.   -128- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

У частині шостій статті 7 проекту 

Закону у пункті 2 слова «, наділених 

повноваженнями із здійснення контролю у 

сфері надання соціальних послуг;» 
замінити словами «у встановлених законом 

випадках.»; 
 

Враховано  

 

 

 

153.  за запитом органу опіки та піклування; -129- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

У частині шостій статті 7 проекту 
Закону пункт 3 виключити. 
 

Враховано  

 

 

154.  у випадку жорстокого поводження з дитиною чи 
наявності реальної загрози його вчинення; 

-130- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Абзац п’ятий частини шостої статті 7 
викласти у такій редакції: 

«у випадку загрози життю та здоров’ю 
отримувача послуг, третіх осіб, в тому 
числі жорстокого поводження з дитиною чи 
наявності реальної загрози його вчинення;» 

 

Відхилено 

 

стаття 7 в редакції І 

читання виключена 

 

155.   -46- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

У частині шостій статті 7 проекту 
Закону пункт 4 виключити. 

 

Враховано   
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156.  в інших установлених законом випадках. -131- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

У частині шостій статті 7 проекту 
Закону пункт 5 виключити. 

 

Враховано   

157.  Стаття 8. Обов’язки отримувачів соціальних 
послуг 

-132- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Статтю 8 проекту викласти в такій 
редакції: 

«Стаття 8. Обов’язки отримувачів 
соціальних послуг 

Отримувачі соціальних послуг 
зобов’язані: 

надавати повну і достовірну інформацію 
для визначення права на отримання 
соціальних послуг, потреби у соціальних 
послугах та визначення умов договорів про 
надання соціальних послуг; 

дотримуватися положень договорів про 
надання соціальних послуг;  

своєчасно інформувати надавачів 
соціальних послуг про всі обставини, що 
впливають на надання або припинення 
надання соціальних послуг». 

Враховано частково  

158.  Отримувачі соціальних послуг або їх законні 
представники зобов’язані: 

   

159.  надавати повну і достовірну інформацію для 
визначення права на отримання соціальних послуг, 
потреби у соціальних послугах та визначення умов 
договорів про надання соціальних послуг; 

   

160.  не перешкоджати наданню соціальних послуг; -133- Н.д.Довбенко М.В. (Реєстр.картка №84) 

В статті 8 абзац третій після слів «соціальних 

послуг» доповнити словами «, в тому числі 

іншим особам»;  

Враховано 

 

обов’язки 

отримувачів соцпослуг 

визначені в статті 12 

 

161.  дотримуватися положень договорів про надання 
соціальних послуг, правил внутрішнього трудового 
розпорядку надавачів соціальних послуг; 

   

162.  своєчасно інформувати надавачів соціальних 
послуг про всі обставини, що впливають на надання 
або припинення надання соціальних послуг; 

   

163.  ставитися з повагою до працівників надавача 
соціальної послуги. 
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164.   -134- Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140) 

Статтю 8 доповнити наступними 
абзацами:  

«брати активну участь у вирішенні своєї 
проблеми, виконувати зобов'язання щодо 
співпраці, в тому числі брати участь в заходах 
щодо соціальної реабілітації для збереження, 
відновлення та освоєння робочих і соціальних 
навичок; 

активно діяти, щоб підвищити свою 
здатність заробляти і отримувати доходи; 

отриману соціальну допомогу 
використовувати за призначенням; 

дозволяти фахівцеві з соціальної роботи 
оглядати місце проживання, якщо отримання 
соціальних послуг або соціальної допомоги 
надається за оцінкою матеріальних ресурсів 
отримувача;» 

 

Враховано по суті 

 

обов’язки 

отримувачів соцпослуг 

визначені в статті 12 

 

165.   -135- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

Проект Закону доповнити статтею 9 

такого змісту: 

«Стаття 9. Права надавачів соціальних 

послуг 

1. Надавачі соціальних послуг мають 

право: 

    запитувати та отримувати в органах 

державної влади та місцевого самоврядування 

інформацію, необхідну для організації 

надання соціальних послуг; 

    відмовити отримувачу соціальних 

послуг у наданні таких соціальних послуг у 

випадку порушення отримувачем соціальних 

послуг договору про надання соціальних 

послуг чи в інших випадках, передбачених 

законом; 

  бути внесеним у Реєстр надавачів 

соціальних послуг». 

 

Враховано частково 

 

права надавачів 
соцпослуг передбачені 
в 13 

 

підстави відмови у 
надані соцпослуг 
передбачені в статті 24   

 

166.   -136- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

Проект Закону доповнити статтею 10 

такого змісту: 
 
«Стаття 10. Обов’язки надавачів 

Враховано частково 

 

обов’язки 
надавачів соцпослуг 
передбачені в статті 13 
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соціальних послуг. 
Надавачі соціальних послуг зобов’язані: 
здійснювати діяльність з надання 

соціальних послуг відповідно до вимог 
чинного законодавства України; 

надавати соціальні послуги 
отримувачам соціальних послуг відповідно до 
індивідуальних потреб кожного з отримувачів 
соціальних послуг та відповідно до договорів 
про надання соціальних послуг, укладених із 
такими отримувачами соціальних послуг; 

надавати на безоплатній основі та в 
доступній формі отримувачам соціальних 
послуг інформацію про їх права та обов’язки, 
про види соціальних послуг, строки, порядок 
та умови їх надання, про вартість таких 
соціальних послуг та можливість їх 
отримувати безоплатно; 

використовувати інформацію про 
отримувачів соціальних послуг із 
дотриманням вимог законодавства про захист 
персональних даних; 

надавати уповноваженому органу 
передбачену законом інформацію для 
формування реєстру отримувачів соціальних 
послуг; 

здійснювати ведення випадку в 
порядку, передбаченому цим Законом; 

забезпечувати отримувачам соціальних 
послуг можливість відвідування за їх згодою 
їх членами сім’ї, іншими родичами, 
законними представниками, адвокатами, 
представниками громадських чи інших 
організацій, іншими особами; 

забезпечувати збереженість особистих 
речей та цінностей отримувачів соціальних 
послуг; 

забезпечувати невідкладне надання 
екстрених (кризових) соціальних послуг; 

виконувати інші визначені 
законодавством обов’язки, необхідні для 
забезпечення реалізації прав отримувачів 
соціальних послуг на соціальні послуги; 

Надавачам соціальних послуг 
забороняється: 

 

в статті 28 
передбачено, що 
соцпослуга з 
інформування 
надається за рахунок 
бюджеиних коштів 
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обмежувати права, свободи та законні 
інтереси отримувачів соціальних послуг; 

застосовувати до отримувачів 
соціальних послуг фізичне, психологічне 
насильство, вчиняти дії, що принижують їх 
честь чи гідність.». 

У зв’язку з цим статті 9-36 вважати 
статтями 11-38 відповідно. 
 

167.   -137- Н.д.Довбенко М.В. (Реєстр.картка №84) 

Статтю 8 доповнити новим абзацом : 

       «дбайливо ставитись до майна надавачів 

соціальних послуг, іншого майна, що 

використовується для надання соціальних 

послуг;» 

 

Враховано 

 

в статті 12 

 

168.  Стаття 9. Підстави для визначення складних 
життєвих обставин 

-138- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

Назву статті 9 викласти в наступній 

редакції: 

«Підстави виникнення права на 

отримання соціальних послуг»; 
 

Враховано по суті  

у статті 1 

 

статтею 1 

законопроекту 

передбачено: 

1) що соцпослуги 

надаються 

особам/сім’ям, які 

перебувають у складних 

життєвтих обставинах; 

2) чинники, які 

можуть зумовити 

складані життєві 

обставини  

 

169.   -139- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60) 

Н.д.Валентиров С.В. (Реєстр.картка №81) 

Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78) 

Назву статті 9 викласти у такій редакції: 
«Стаття 9. Підстави отримання 

соціальних послуг». 
 

Враховано по суті  

у статті 1 

 

статтею 1 

законопроекту 

передбачено: 

1) що соцпослуги 

надаються 

особам/сім’ям, які 

перебувають у складних 

життєвтих обставинах; 

2) чинники, які 
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можуть зумовити 

складані життєві 

обставини 

170.   -140- Н.д.Сольвар Р.М. (Реєстр.картка №91) 

Назву статті 9 викласти у такій редакції:  
«Підстави отримання соціальних 

послуг:» 
 

Враховано по суті  

у статті 1 

 

статтею 1 

законопроекту 

передбачено: 

1) що соцпослуги 

надаються 

особам/сім’ям, які 

перебувають у складних 

життєвтих обставинах; 

2) чинники, які 

можуть зумовити 

складані життєві 

обставини 

 

171.   -141- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

У статті 9 проекту Закону у назві статті 
слово «визначення» замінити словами 
«встановлення існування»; 

 

Відхилено  

172.   142- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Статтю 9 та її назву викласти у такій 
редакції: 

«Стаття 9. Об'єднання отримувачів 
соціальних послуг   

З метою захисту прав та інтересів 
отримувачів соціальних послуг, створюються 
та функціонують об’єднання отримувачів 
соціальних послуг. 

Об’єднання отримувачів беруть участь у 
формуванні та реалізації національної та 
місцевих політик, що забезпечують 
функціонування системи соціальних послуг, а 
саме участь в: 

в оцінці та моніторингу якості, 
доступності та переліку соціальних послуг; 

визначенні потреб населення 
адміністративно-територіальної 
одиниці/територіальної громади у соціальних 
послугах та аналіз його результатів; 

Враховано частково 

 

участь об’єднань 
отримувачів соцпослуг 
в надані соцпослуг 
передбачена в статті 
14 
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участь у визначенні та формуванні 
пріоритетів розвитку та фінансування 
соціальних послуг на місцевому та 
національному рівнях.». 

 

173.   -143- Н.д.Сугоняко О.Л. (Реєстр.картка №158) 

У Розділі II Статтю 9 викласти в наступній 

редакції: 

 «Стаття 9. Підстави отримання соціальних 

послуг  

часткова або повна втрата рухової 

активності; 

невиліковні хвороби, хвороби, що 

потребують тривалого лікування або 

психічний розлад; 

інвалідність; 

бездомність; 

безробіття; 

малозабезпеченість; 

сирітство; 

ухилення батьками або особами, які їх 

замінюють, від виконання своїх обов’язків із 

виховання дитини; 

втрата соціальних зв’язків, у тому числі під 

час перебування в місцях позбавлення волі; 

дискримінація за ознакою статі; 

насильство в сім’ї, жорстоке поводження; 

потрапляння в ситуацію торгівлі людьми; 

заподіяння шкоди внаслідок пожежі, 

стихійного лиха, катастрофи, бойових дій, 

терористичного акту.» 
 

Враховано частково 

  

у статті 1 

 

статтею 1 

законопроекту 

передбачено: 

1) що соцпослуги 

надаються 

особам/сім’ям, які 

перебувають у складних 

життєвтих обставинах; 

2) чинники, які 

можуть зумовити 

складані життєві 

обставини 

 

174.   -144- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка 

№72) 

Статтю 9 розділу ІІ проекту Закону 
викласти в новій редакції такого змісту:  

"Стаття 9. Підстави отримання 
соціальних послуг 

Особи, сім’ї можуть претендувати на 
отримання соціальних послуг, з таких 
підстав: 

часткова або повна втрата рухової 
активності; 

невиліковні хвороби, хвороби, що 

Враховано частково 

у статті 1 

 

статтею 1 

законопроекту 

передбачено: 

1) що соцпослуги 

надаються 

особам/сім’ям, які 

перебувають у складних 

життєвтих обставинах; 

 



S  tabl  4607 станом на 19.12.2018.doc  19.12.2018  До проекту Закону України "Проект Закону про соціальні послуги" стор.   44 
 

M  29.03.2017 

1.  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції 

потребують тривалого лікування або 
психічний розлад; 

інвалідність; 
бездомність; 
безробіття; 
малозабезпеченість; 
самотність; 
сирітство (напівсироти, сироти); 
ухилення батьками (у тому числі одним з 

них) або особами, які їх замінюють, від 
виконання своїх обов’язків із виховання 
дитини; 

втрата соціальних зв’язків, у тому числі 
під час перебування в місцях позбавлення 
волі; 

дискримінація за ознакою статі, 
національності; 

насильство в сім’ї, жорстоке поводження; 
потрапляння в ситуацію торгівлі людьми; 
заподіяння шкоди внаслідок пожежі, 

стихійного лиха, катастрофи, бойових дій, 
терористичного акту." 

 

2) чинники, які 

можуть зумовити 

складані життєві 

обставини 

175.   -145- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Статтю 9 викласти в такій редакції: 
«Стаття 9. Підстави для визначення 

складних життєвих обставин 
Особи, сім’ї визнаються такими, що 

перебувають у складних життєвих 
обставинах, з таких підстав: 

визнання особи в судовому порядку 
недієздатною або обмежено дієздатною; 

часткова або повна втрата особою 
рухової активності; 

невиліковна хвороба особи, хвороба, що 
потребує тривалого лікування особи, 
психічний розлад особи; 

інвалідність особи; 
бездомність особи; 
тривале (понад один рік) безробіття 

особи; 
сирітство неповнолітньої особи; 
самотність особи пенсійного віку; 
малозабезпеченість особи; 

Враховано частково 

у статті 1 

 

 

статтею 1 

законопроекту 

передбачено: 

1) що соцпослуги 

надаються 

особам/сім’ям, які 

перебувають у складних 

життєвтих обставинах; 

2) чинники, які 

можуть зумовити 

складані життєві 

обставини 
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алкогольна, наркологічна чи 
токсикологічна залежність особи, яка 
встановлена у передбаченому законом 
порядку; 

встановлений судом факт ухилення 
батьками або особами, які їх замінюють, від 
виконання своїх обов’язків стосовно дітей; 

встановлений судом факт ухилення 
дітьми від виконання своїх обов’язків щодо 
утримання непрацездатних батьків; 

встановлений судом факт вчинення по 
відношенню до особи насильства в сім’ї, 
жорстокого поводження з особою; 

наявність у особи статусу особи, 
потерпілої від злочину; 

наявність у особи статусу біженця, 
внутрішньо переміщеної особи; 

заподіяння особі шкоди внаслідок 
пожежі, надзвичайної ситуації техногенного 
або природного характеру, військового 
конфлікту, бойових дій, терористичного 
акту». 

 
176.  Особи, сім’ї можуть бути визнані такими, що 

перебувають у складних життєвих обставинах, з таких 
підстав: 

-146- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60) 

Н.д.Валентиров С.В. (Реєстр.картка №81) 

Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78) 

Абзац 1 статті 9 викласти в такій редакції: 

«Підставою отримання соціальних 
послуг є:» 

Враховано по суті  

у статті 1 

 

статтею 1 

законопроекту 

передбачено: 

1) що соцпослуги 

надаються 

особам/сім’ям, які 

перебувають у складних 

життєвтих обставинах; 

2) чинники, які 

можуть зумовити 

складані життєві 

обставини 

 

177.  часткова або повна втрата рухової активності;    

178.  невиліковні хвороби, хвороби, що потребують 
тривалого лікування або психічний розлад; 

   

179.  інвалідність;    

180.  бездомність;    
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181.  безробіття;    

182.  бідність; -147- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

В абзаці сьомому слово «бідність» 
замінити словом «малозабезпеченість»; 

Враховано  

183.   -148- - Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60) 

Н.д.Валентиров С.В. (Реєстр.картка №81) 

Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78 

В абзаці 1 слово «бідність» замінити на 
слово «малозабезпеченість». 

Враховано  

184.   -149- Н.д.Сольвар Р.М. (Реєстр.картка №91) 

У статті 9 слово «бідність» замінити на 
слово «малозабезпеченість». 

Враховано  

185.   -150- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

Доповнити абзацом восьмим такого 

змісту: 

«сирітство;».  

У зв’язку з цим абзаци 8-13 вважати 

абзацами 9-14. 
 

Відхилено  

186.   -151- Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

Частину першу статті 9 доповнити 
новими абзацами вісім та дев’ять такого 
змісту: 

«самотність; 
сирітство» 

Відхилено  

187.   -152- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка 

№392) 

Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) 

У частині першій статті 9 слово 

"бідність" замінити словом 

"малозабезпеченість" 
 

Враховано  

188.   -153- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

у пункті 6 частини першої статті 9 
слово «бідність» замінити словом 
«малозабезпеченість»; 

 

Враховано  

189.   -154- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

після пункту 6 частини першої доповнити 
новими пунктами 7 та 8 такого змісту: 

«сирітство; 
похилий вік та відсутність рідних, які 

повинні забезпечити належний догляд і 
допомогу;»; 

Враховано 
частково 
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у зв’язку з цим пункти 7-12 вважати 
відповідно пунктами 9-14. 

 
190.   -155- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

Абзац сьомий частини першій статті 9 
викласти у новій редакції такого змісту: 
«малозабезпеченість;» 

Враховано  

191.   -156- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37) 

Н.д.Колєсніков Д.В. (Реєстр.картка №405) 

В частині 1 статті 9 слово «бідність» 
замінити на «малозабезпеченість». 

 

Враховано  

192.   -157- Н.д.Яніцький В.П. (Реєстр.картка №155) 

У статті 9 проекту Закону: 
в абзаці сьомому слово «бідність» 

замінити словами «відсутність засобів до 
існування»; 

 

Відхилено  

193.   -158- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377) 

В абзаці 8 статті 9 слово «бідність» 

замінити словом «малозабезпеченість»; 

 

Враховано 

 

в статті 1 

 

194.   -159- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377) 

Доповнити статтю 9 такими абзацами: 

«самотність»; 

«сирітство». 

Відхилено  

195.  ухилення батьками або особами, які їх замінюють, 
від виконання своїх обов’язків із виховання дитини; 

-160- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37) 

Н.д.Колєсніков Д.В. (Реєстр.картка №405) 

в статті 9 після слів «ухилення батьками 
або особами, які їх замінюють, від виконання 
своїх обов’язків із виховання дитини» 
доповнити новою підставою «сирітство та 
безпритульність, втрата годувальника». 

Відхилено  

196.  втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час 
перебування в місцях позбавлення волі; 

   

197.  дискримінація за ознакою статі;    

198.  насильство в сім’ї, жорстоке поводження;    

199.  потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;    

200.   -161- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У статті 9 додати новий абзац: 
«кримінальних злочинів;» 

Враховано по суті 

в статті 1 

 

передбачено, що 
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складні життєві 
обставини можуть 
бути зумовлені 
втратою соціальних 
зв’язків, у тому числі 
під час перебування в 
місцях позбавлення 
волі 

201.  заподіяння шкоди внаслідок пожежі, стихійного 
лиха, катастрофи, бойових дій, терористичного акту. 

-162- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У статі 9 У абзаці: заподіяння шкоди 
внаслідок пожежі, після слів: стихійного 
лиха, катастрофи – додати: «воєнних дій та 
збройних конфліктів,»… 

Враховано 

в статті 1 

 

202.   -163- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

Доповнити абзацом п’ятнадцятим такого 

змісту: 

«інші визначені законодавством 

підстави.». 

Відхилено 

 

перелік підстав, які 

можуть  зумовити 

складні життєві 
обставин, має бути 
вичерпним 

 

203.   -164- Н.д.Сольвар Р.М. (Реєстр.картка №91) 

Доповнити статтю 9 після абзацу 
«заподіяння шкоди внаслідок пожежі, 
стихійного лиха, катастрофи, бойових дій, 
терористичного акту» новими абзацами 
такого змісту: 

«самотність; 
сирітство; 
інші обставини.» 

Відхилено  

204.   -165- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37) 

Н.д.Колєсніков Д.В. (Реєстр.картка №405) 

Статтю 9 доповнити новою підставою 
 «не здатність до самообслуговування 

у зв'язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю і відсутність рідних, які 
повинні забезпечити догляд і допомогу». 

 

Враховано частково  

205.   -166- Н.д.Яніцький В.П. (Реєстр.картка №155) 

У статті 9 після абзацу тринадцятого 
доповнити новим абзацом такого змісту: 
«наявність інших обставин, які 
погіршують або здатні погіршити умови 
життєдіяльності громадян». 
 

Відхилено 

 

перелік підстав, які 

можуть  зумовити 

складні життєві 
обставин, має бути 
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вичерпним 

206.  Розділ III 167- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Слова та цифри «РОЗДІЛ ІІІ»  
ЗАМІНАТИ словами та цифрами «РОЗДІЛ 
ІІ» 

Враховано Розділ II 

207.   -168- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Слова і цифри «Розділ ІІІ» замінити 
словами і цифрами «Глава ІІІ» 

 

Відхилено  

208.  СИСТЕМА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ 

  СИСТЕМА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ 

209.   169- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Розділ ІІ доповнити новою статтею 7 
такого змісту: 

«Стаття 7. Система надання соціальних 
послуг 

Система надання соціальних послуг – 

це сукупність суб’єктів, які формують 

державну політику з питань надання 

соціальних послуг та забезпечують 

реалізацію права особи/сім’ї на соціальні 

послуги». 
 

Враховано Стаття 7. Система надання соціальних 
послуг 

Система надання соціальних послуг – 

це сукупність суб’єктів, які формують 

державну політику з питань надання 

соціальних послуг та забезпечують 

реалізацію права особи/сім’ї на соціальні 

послуги. 
 

210.  Стаття 10. Структура системи надання 
соціальних послуг 

-170- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

Статтю 10 викласти у такій редакції:  

Враховано Стаття 8. Суб’єкти системи надання 
соціальних послуг 
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«Стаття 8. Суб’єкти системи надання 
соціальних послуг 

1. Суб’єктами системи надання 
соціальних послуг є: 

1) уповноважені органи;  
2)  отримувачі соціальних послуг; 
3) надавачі соціальних послуг; 
4) професійні об’єднання працівників, які 

надають соціальні послуги; 
5) об'єднання надавачів соціальних 

послуг; 
6) об'єднання отримувачів соціальних 

послуг. 
2. Суб’єкти системи надання соціальних 

послуг взаємодіють на всіх етапах реалізації 
цього Закону, зокрема, щодо: 

1) визначення потреб у соціальних 
послугах; 

2) розроблення та виконання програм 
надання соціальних послуг за результатами 
визначення потреб у соціальних послугах; 

3) організації, фінансування та надання 
соціальних послуг; 

4) проведення моніторингу надання 
соціальних послуг, здійснення оцінки їх 
якості та контролю за дотриманням вимог, 
встановлених законодавством України про 
соціальні послуги. 

Порядок взаємодії суб’єктів системи 
надання соціальних послуг затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у 
сфері соціального захисту населення. 

 

211.   -171- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

У назві статті 10 слово «Структура» 
замінити словами «Взаємодія суб’єктів»; 

 

Відхилено 

назву статті 

викладено у новій 

редакції, в якійнема 

слова «структура» 

 

212.   -172- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 10:  
Доповнити частиною першою та другою 

такого змісту:  
«Система надання соціальних послуг 

Враховано по суті  

 

в статті 13 
передбачено, що 
надавачі соцпослуг 
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складається з таких секторів:  
державного, до якого входять суб’єкти, 

що надають соціальні послуги, які 
знаходяться у державній власності і 
підпорядковані відповіднім центральним 
органам виконавчої влади; 

комунального, який включає установи і 
заклади комунальної власності, що надають 
соціальні послуги та знаходяться в 
підпорядкуванні відповідних органів 
місцевого самоврядування, наділених 
повноваженнями створювати такі установи, 
заклади та управляти ними;  

недержавного, до якого відносяться 
суб'єкти господарювання приватної форми 
власності, громадські, благодійні, релігійні 
організації та фізичні особи, діяльність яких 
пов’язана з наданням соціальних послуг. 
Управління недержавним сектором 
здійснюється в порядку, визначеному 
законодавством та відповідними статутами.  

До державних і комунальних соціальних 
установ і закладів відносяться базові:  

територіальні центри соціального 
обслуговування пенсіонерів та одиноких 
непрацездатних громадян;  

центри соціальних служб для молоді; 
центри зайнятості;  

центри професійної, медичної та 
соціальної реабілітації інвалідів;  

притулки для неповнолітніх; 
центри соціально-психологічної 

реабілітації неповнолітніх;  
будинки нічного перебування бездомних 

громадян;  
центри обліку бездомних громадян;  
соціальні готелі;  
центри соціальної адаптації»;   
 

належать до 
державного, 
комунального та 
недержавного секторів 

213.  Система надання соціальних послуг складається з 
таких суб’єктів: 

-173- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

частину 1 статті 10 виключити; 

у зв’язку з цим частину другу вважати 
частиною першою. 

 

Відхилено 1. Суб’єктами системи надання соціальних 

послуг є: 
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214.   -174- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Частину першу статті 10 проекту 
викласти в такій редакції: 

«Система надання соціальних послуг 
складається з таких суб’єктів: 

отримувачі соціальних послуг; 
надавачі соціальних послуг; 
уповноважені органи у сфері надання 

соціальних послуг». 

Враховано частково 1) уповноважені органи;  

215.  отримувачі соціальних послуг та їх об’єднання;   2)  отримувачі соціальних послуг; 

216.  надавачі соціальних послуг та їх об’єднання;   3) надавачі соціальних послуг; 

217.     4) професійні об’єднання працівників, 

які надають соціальні послуги; 
218.     5) об'єднання надавачів соціальних 

послуг; 
219.     6) об'єднання отримувачів соціальних 

послуг. 
220.  уповноважені органи у сфері надання соціальних 

послуг. 
   

221.   -175- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину першу статті 10 доповнити новим 
абзацом четвертим такого змісту: 

«професійні об’єднання соціальної 
сфери (асоціації)»; 

 

Враховано по суті  

222.  Суб’єкти системи надання соціальних послуг 
взаємодіють на всіх етапах управління цією 
системою, а саме: 

-176- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

у частині другої слова «а саме» замінити 
на слова «у порядку, що встановлює 
центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної 
політики у сфері соціального захисту 
населення, шляхом». 

Враховано  

 

останній абзац 
статті 8 

2. Суб’єкти системи надання 

соціальних послуг взаємодіють на всіх етапах 

реалізації цього Закону, зокрема, щодо: 
 

 

223.  визначення потреб населення адміністративно-
територіальної одиниці/територіальної громади у 
соціальних послугах; 

  1) визначення потреб у соціальних 
послугах; 

224.  визначення пріоритетів щодо соціальних послуг; -177- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У другій частині статті 10, у третьому 
абзаці після слів: визначення пріоритетів 
щодо – додати слово: «надання»…; 

 

Відхилено 

 

абзац виключений 
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225.  розроблення та виконання державних цільових 
програм з надання соціальних послуг відповідно до 
пріоритетів за результатами визначення потреб; 

-178- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У четвертому абзаці ч. 2 статті 10, після слів: 
розроблення та виконання державних – 
додати слова: «місцевих соціальних»… 

Враховано по суті 

 

в статті 11 
визначені 
повноважння місцевих 
органів, до яких 
віднесені 
«розроблення, 
затвердження та 
забезпечення 
виконання 
регіональних програм 
з пи тань надання 
соцпослуг» 

 

2) розроблення та виконання програм 

надання соціальних послуг за результатами 

визначення потреб у соціальних послугах; 
 

 

 

226.  організація, фінансування та надання соціальних 
послуг; 

  3) організації, фінансування та надання 
соціальних послуг; 

227.  проведення моніторингу, контроль, оцінка якості 
надання соціальних послуг. 

  4) проведення моніторингу надання 

соціальних послуг, здійснення оцінки їх 

якості та контролю за дотриманням вимог, 

встановлених законодавством України про 

соціальні послуги. 
 

228.   -179- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Статтю 10 доповнити новою частиною 
третьою такого змісту: 

«Положення про взаємодію суб’єктів 
розробляється за участю вповноважених 
представників усіх суб’єктів та 
затверджується центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального 
захисту населення» 

 

Враховано частково 

 

Порядок взаємодії суб’єктів системи 

надання соціальних послуг затверджується 

центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної 

політики у сфері соціального захисту 

населення. 

 

 

229.  Стаття 11. Основні напрями державної 
політики у сфері надання соціальних послуг 

-180- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 11 викласти в такій редакції: 

 Стаття 9. Основні напрями державної 
політики у системі надання соціальних 
послуг 
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«Стаття 9. Основні напрями державної 
політики у системі надання соціальних 
послуг 

Основними напрямами державної 
політики у системі надання соціальних 
послуг є: 

1) визначення правових засад щодо 
профілактики потрапляння особи/сім’ї у 
складні життєві обставини та їх подолання 
або мінімізації негативних наслідків; 

2) управління системою надання 
соціальних послуг; 

3) створення умов для формування та 
розвитку ринку соціальних послуг; 

4) розроблення та виконання 
державних та місцевих цільових програм; 

5) визначення переліку соціальних 
послуг; 

6) організація надання соціальних 
послуг; 

7) здійснення науково-методичного, 
інформаційного, кадрового забезпечення 
системи надання соціальних послуг; 

8) забезпечення дотримання державних 
стандартів соціальних послуг; 

9) забезпечення участі громадських 
об’єднань, благодійних та релігійних 
організацій в реалізації цього Закону». 

 

230.  Основними напрямами державної політики у сфері 
надання соціальних послуг є: 

  Основними напрямами державної 
політики у системі надання соціальних 
послуг є: 

231.  визначення правових засад надання соціальних 
послуг щодо запобігання ризиків потрапляння у 
складні життєві обставини та їх подолання або 
мінімізації негативних наслідків; 

181- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У ст. 11, у другому абзаці першої частини, 
слово:  ризиків – виключити, а після слів: 
щодо запобігання потрапляння – додати 
слова: «особи, сім’ї»… 

 

Враховано 1) визначення правових засад щодо 
профілактики потрапляння особи/сім’ї у 
складні життєві обставини та їх подолання 
або мінімізації негативних наслідків; 

232.   -182- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

 

Враховано 
частково  
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Абзац другий частини першої статті 11 
викласти у новій редакції такого змісту:  

«визначення переліку соціальних 
послуг та правових засад їх надання задля 
запобігання ризиків потрапляння у 
складні життєві обставини або подолання 
(мінімізації) негативних наслідків від 
потрапляння у складні життєві 
обставини». 

дивись пункт 5  

233.     2) управління системою надання 
соціальних послуг; 

234.  створення умов для формування та розвитку ринку 
соціальних послуг; 

  3) створення умов для формування та 
розвитку ринку соціальних послуг; 

235.  розроблення та виконання державних цільових 
програм; 

  4) розроблення та виконання державних та 
місцевих цільових програм; 

236.     5) визначення переліку соціальних 
послуг; 

237.  організація надання соціальних послуг;   6) організація надання соціальних послуг; 

238.  здійснення науково-методичного, інформаційного 
забезпечення надання соціальних послуг, сприяння 
підвищенню рівня професійної компетентності їх 
надавачів; 

  7) здійснення науково-методичного, 

інформаційного, кадрового забезпечення 

системи надання соціальних послуг; 
 

239.  сприяння здійсненню кадрового забезпечення;    

240.  управління системою надання соціальних послуг;    

241.  забезпечення дотримання державних стандартів 
соціальних послуг; 

  8) забезпечення дотримання державних 
стандартів соціальних послуг; 

242.  забезпечення участі громадських об’єднань в 
управлінні системою надання соціальних послуг. 

-183- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У десятому абзаці статті 10 додати слова: 
«благодійних організацій»… 

Враховано 9) забезпечення участі громадських 

об’єднань, благодійних та релігійних 

організацій в реалізації цього Закону. 
 

243.  Стаття 12. Основні засади функціонування 
системи надання соціальних послуг 

184- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

В статті 12 Закону слова та цифри «Статті 
12» замінити словами та цифрами «Статті 
10». 

В статті 12 пронумерувати частини та 
пункти. 

Враховано Стаття 10. Основні засади 

функціонування системи надання соціальних 

послуг 



S  tabl  4607 станом на 19.12.2018.doc  19.12.2018  До проекту Закону України "Проект Закону про соціальні послуги" стор.   56 
 

M  29.03.2017 

1.  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції 

244.  Основними засадами функціонування системи 
надання соціальних послуг є: 

  1. Основними засадами функціонування 

системи надання соціальних послуг є: 

245.   185- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 12 доповнити новим пунктом 
такого змісту: 

«1) профілактичний характер»; 

 

Враховано 1) профілактичний характер; 

 

246.  відповідність потребам осіб, сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах і не 
можуть самостійно їх подолати; 

-186- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

Абзац другий статті 12 викласти у такій 
редакції:  

«2) відповідність соціальних послуг 
потребам осіб/сімей, які відносяться до 
вразливих груп населення або 
перебувають у складних життєвих 
обставинах»; 

 

Враховано 2) відповідність соціальних послуг 
потребам осіб/сімей, які відносяться до 
вразливих груп населення або 
перебувають у складних життєвих 
обставинах; 

247.  безперервність, наступність та різноманітність 
надання соціальних послуг шляхом забезпечення 
співпраці надавачів соціальних послуг; 

-187- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

Абзац третій статті 12 викласти у такій 
редакції: 

«3) безперервність, послідовність 

надання соціальних послуг та їх 

різноманітність, що забезпечується  шляхом 

взаємодії суб’єктів системи надання 

соціальних послуг»; 
 

Враховано 3) безперервність, послідовність 

надання соціальних послуг та їх 

різноманітність, що забезпечується  шляхом 

взаємодії суб’єктів системи надання 

соціальних послуг; 
 

248.  попереджувально-профілактичний характер -188- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Враховано  
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системи надання соціальних послуг; Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзац четвертий статті 12 виключити 

249.  поєднання державних гарантій з демонополізацією 
на ринку соціальних послуг; 

  4) поєднання державних гарантій з 

демонополізацією на ринку соціальних 

послуг; 

 
250.  рівність прав, обов’язків та відповідальності 

надавачів соціальних послуг незалежно від форми 
власності. 

-189- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

В абзаці шостому слова «незалежно від 
форми власності» замінити словами 
«державного та недержавного секторів». 

 

Враховано 5) рівність прав, обов’язків та 

відповідальності надавачів соціальних послуг 

державного та недержавного секторів. 

 

251.  Стаття 13. Уповноважені органи у сфері 
надання соціальних послуг 

-190- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Назву та частину першу статті 13 
викласти у такій редакції: 

«Стаття 11. Уповноважені органи 
системи надання соціальних послуг 

1. До уповноважених органів у системі 
надання соціальних послуг належать: 

1) центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального 
захисту населення; 

2) Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцеві державні 
адміністрації; 

3) виконавчі органи міських рад міст 
обласного значення, рад об’єднаних 
територіальних громад. 

Враховано Стаття 11. Уповноважені органи системи 
надання соціальних послуг 
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252.   -191- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 13: 
назву статті викласти у новій редакції 

такого змісту:  
«Повноваження центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального 
захисту населення, відповідних місцевих 
державних адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування»; 

 

Враховано по суті 

 

 

1. До уповноважених органів системи 
надання соціальних послуг  належать: 

253.     1) центральний орган виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної 
політики у сфері соціального захисту 
населення; 

254.     2) Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцеві державні адміністрації; 

 
255.     3) виконавчі органи міських рад міст 

обласного значення, рад об’єднаних 

територіальних громад. 

 
256.  Центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення: 

-192-Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Частину другу статті 13 законопроекту 

викласти в такій редакції: 
«2. До повноважень центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального 
захисту населення, належать: 

1) формування державної політики та 
здійснення управління системою надання 
соціальних послуг;  

2) нормативно-правове та організаційно-
методичне забезпечення з питань надання 
соціальних послуг; 

3) організація та координація підвищення 
професійної компетентності/кваліфікації 

Враховано 2. До повноважень центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері соціального 

захисту населення, належать: 
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працівників, які надають соціальні послуги; 
4) проведення моніторингу надання 

соціальних послуг, оцінки їх якості та 
оприлюднення їх результатів; 

5) контроль за виконанням вимог цього 
Закону у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України; 

6) забезпечення створення та 
функціонування Реєстру соціальних послуг; 

7) координація діяльності місцевих 
державних адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування та надавачів соціальних 
послуг з питань реалізації державної політики 
у системі надання соціальних послуг; 

8) збір, аналіз та поширення відповідно 
до законодавства інформації щодо надання 
соціальних послуг, кращого національного та 
міжнародного досвіду надання соціальних 
послуг; 

9) затвердження стандартів соціальних 
послуг; 

10) здійснення міжнародного 
співробітництва у сфері надання соціальних 
послуг; 

11) інші повноваження у системі надання 
соціальних послуг відповідно до закону». 

 

257.   -193- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину першу статті 13 викласти в такій 

редакції: 

«Центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у 

сфері соціального захисту населення: 

забезпечує формування державної 

політики з надання соціальних послуг з 

урахуванням потреб осіб, сімей, які 

перебувають у складних життєвих 

обставинах, в тому числі на основі аналізу 

зведених результатів оцінки потреб в 

соціальних послугах адміністративно-

територіальних одиниць; 

забезпечує формування державної 

політики з формування ринку соціальних 

послуг, в тому числі рівноправність усіх 

надавачів соціальних послуг щодо 

Враховано частково  
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фінансування за державні кошти; 

формує перелік соціальних послуг для 

забезпечення на рівні села\селища, міста, отг, 

районна, області відповідно до потреб 

населення та розмірів адміністративно-

територіальних одиниць; 

здійснює управління та координацію у 

сфері захисту прав та інтересів осіб та сімей, 

у яких є загроза життю та здоров’ю. 

готує пропозиції щодо визначення 

державних пріоритетів надання соціальних 

послуг для включення у відповідні прогнозні 

та програмні документи економічного та 

соціального розвитку держави; 

розробляє проекти нормативно-правових 

актів, що регулюють діяльність у системі 

надання соціальних послуг; 

здійснює організаційно-методичне 

керівництво з питань надання соціальних 

послуг; 

інформує та надає роз’яснення з питань 

надання соціальних послуг; 

проводить моніторинг дотримання вимог 

законодавства щодо надання соціальних 

послуг; 

координує діяльність місцевих державних 

адміністрацій з питань організації та надання 

соціальних послуг; 

збирає, узагальнює, застосовує і 

оприлюднює статистичні дані з урахуванням 

статі, віку і місця проживання; 

затверджує порядок формування та 

ведення реєстрів отримувачів соціальних 

послуг та надавачів послуг. 
 

258.  забезпечує формування державної політики з 
надання соціальних послуг з урахуванням потреб 
осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах; 

-194- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У статті 13, частина 1, у другому абзаці, 
замість слів: з урахуванням потреб осіб, 
сімей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах – записати: «здійснює 
управління та координацію у сфері 
надання соціальних послуг;» 

 

Враховано частково 1) формування державної політики та 

здійснення управління системою надання 

соціальних послуг;  
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259.   -195- Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140) 

    Абзац перший статті 13 доповнити 
наступним реченням: «затверджує 
мінімальний перелік соціальних послуг, 
надання яких гарантовано державою за 
будь-якої економічної ситуації та 
незалежно від території проживання 
громадян.» 

 

Відхилено 

 

правкою 

пропонується 

встановити, що 

мінімальний перелік 

соцпослуг, надання яких 

гарантується державою, 

визначає 

Мінсоцполітики. 

правка відхилена, 

оскільки базові 

соцпослуги визначені 

цим законом 

 

260.  здійснює управління та координацію у сфері 
надання соціальних послуг; 

-196- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

Абзац 3 частини 1 статті 13– виключити. 
Відхилено  

261.  готує пропозиції щодо визначення державних 
пріоритетів надання соціальних послуг для 
включення у відповідні прогнозні та програмні 
документи економічного та соціального розвитку 
держави; 

   

262.  розробляє проекти нормативно-правових актів, що 
регулюють діяльність у системі надання соціальних 
послуг; 

  2) нормативно-правове та організаційно-

методичне забезпечення з питань надання 

соціальних послуг; 

 

263.  затверджує державні стандарти соціальних послуг; 

 

 

-197- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Абзац шостий частини першої статті 13 
проекту вилучити. 

 

Відхилено  

264.   -198- Н.д.Яніцький В.П. (Реєстр.картка №155) 

У статті 13 проекту Закону після абзацу 
шостого доповнити новим абзацом такого 
змісту: 

«затверджує типову форму договору про 
надання соціальних послуг, форму 
індивідуального плану надання соціальних 
послуг, інші нормативно-правові акти, що 
регулюють діяльність у системі надання 
соціальних послуг, передбачені законом;». 

Враховано  

 

 в статті 22  

 

265.  здійснює організаційно-методичне керівництво з 
питань надання соціальних послуг; 

  3) організація та координація підвищення 
професійної компетентності/кваліфікації 
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працівників, які надають соціальні послуги; 

266.  інформує та надає роз’яснення з питань надання 
соціальних послуг; 

   

267.  проводить моніторинг дотримання вимог 
законодавства щодо надання соціальних послуг; 

  4) проведення моніторингу надання 
соціальних послуг, оцінки їх якості та 
оприлюднення їх результатів; 

268.     5) контроль за виконанням вимог цього 

Закону у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України; 

 
269.  формує Реєстр надавачів соціальних послуг та 

забезпечує його ведення відповідно до статті 16 цього 
Закону; 

-199- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

У статті 13: 

5.1. абзац десятий частини першої 
викласти в такій редакції: 

«здійснює контроль за веденням 
Реєстру надавачів соціальних послуг;» 

Враховано по суті 

 

в пункті 5 
передбачено 
повноваження щодо 
контролю за 
виконанням вимог 
цього Закону. Серед 
вимог Закону – є 
ведення Реєстру 
соціальних послуг, 
складвою якого є 
розділ «надавачі 
соцпослуг» 

6) забезпечення створення та 

функціонування Реєстру соціальних послуг; 
 

270.  координує діяльність місцевих державних 
адміністрацій з питань організації та надання 
соціальних послуг; 

  7) координація діяльності місцевих 
державних адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування та надавачів соціальних 
послуг з питань реалізації державної політики 
у системі надання соціальних послуг; 

 

271.  збирає, узагальнює, застосовує і оприлюднює 
статистичні дані з урахуванням статі, віку і місця 
проживання; 

-200- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

Абзац дванадцятий статті 13 викласти у 
такій редакції: 

«узагальнює, застосовує і оприлюднює 
передані органами місцевого 
самоврядування статистичні дані з 
урахуванням статі, віку і місця проживання;»; 

 

Відхилено 8) збір, аналіз та поширення відповідно до 

законодавства інформації щодо надання 

соціальних послуг, кращого національного та 

міжнародного досвіду надання соціальних 

послуг; 
 

272.   -201- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

В одинадцятому абзаці частини 1  статті 
13 (за новою нумерацією) замість слів: «з 
урахуванням статі, віку і місця 

Враховано по суті  
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проживання» – записати: «у сфері надання 
соціальних послуг;» 

 
273.   -202- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

Після одинадцятого абзацу, частина 1  
статті 13 (за новою нумерацією), - додати 2 
нових абзаци: 

 консультує і підтримує органи 
місцевого самоуправління у питаннях 
планування, організації і надання 
соціальних послуг; 

організовує надання соціальних послуг 
загальнодержавного значення шляхом 
соціального замовлення на надання 
спеціалізованих послуг (безоплатних 
телефонних національних гарячих ліній 
тощо). 

Враховано частково 

 

зокрема, передбачені 

такі повноваження: 

2) нормативно-

правове та 

організаційно-

методичне 

забезпечення з питань 

надання соціальних 

послуг; 

3) організація та 
координація 
підвищення 
професійної 
компетентності/кваліф
ікації працівників, які 
надають соціальні 
послуги; 

7) координація 
діяльності місцевих 
державних 
адміністрацій, органів 
місцевого 
самоврядування та 
надавачів соціальних 
послуг з питань 
реалізації державної 
політики у системі 
надання соціальних 
послуг; 

 

274.     9) затвердження стандартів соціальних 

послуг; 
 

275.     10) здійснення міжнародного 

співробітництва у сфері надання соціальних 

послуг; 
276.  здійснює інші повноваження у системі надання 

соціальних послуг відповідно до закону. 
  11) інші повноваження у системі надання 

соціальних послуг відповідно до закону.  
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277.   -203- Н.д.Довбенко М.В. (Реєстр.картка №84) 

Частину 1 статті 13 доповнити  новими 

абзацами: 

 «подає на розгляд Кабінету Міністрів 

України вимоги та критерії до надавачів 

соціальних послуг; 

   встановлює  вимоги до матеріально-

технічної бази надавачів соціальних послуг.» 

 

Враховано 

 

в статті 13 
передбачено, що 
надавачі соцпослуг 
мають відповідати 
критеріям, 
встановленим КМУ 

 

278.  Державний нагляд (контроль) у сфері 
господарської діяльності здійснюється відповідно до 
законодавства. 

-204- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 
Частину другу статті 13 законопроекту 

виключити. 
 

Враховано  

279.   -205- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину другу статті 13 викласти в такій 
редакції: 

«Державний нагляд (контроль) у сфері 
господарської діяльності здійснюється 
відповідно до законодавства. 

Забезпечує формування державної 
політики з надання соціальних послуг з 
урахуванням потреб осіб, сімей, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах»; 

 

Враховано частково 

 

 

абзац перший не 

враховано 

 

 

абзац другий 

враховано 

 

280.  Місцеві державні адміністрації: -206- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Частину третю статтю 13 викласти у такій 
редакції: 

«3. До повноважень Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських  
державних адміністрацій належать: 

Враховано 3. До повноважень Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласних, 

Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій належать: 
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1) забезпечення реалізації державної 
політики у системі надання соціальних 
послуг на регіональному рівні; 

2) узагальнення визначених районними 
державними адміністраціями, виконавчими 
органами міських рад міст обласного 
значення, рад об’єднаних територіальних 
громад потреб у соціальних послугах та 
оприлюднення їх результатів; 

3) інформування населення регіону про 
перелік соціальних послуг, їх зміст, порядок 
надання у формі, доступній для сприйняття 
особами з будь-яким видом порушення 
здоров’я; 

4) забезпечення ведення Реєстру 
соціальних послуг на регіональному рівні; 

5) розроблення, затвердження та 
забезпечення виконання регіональних 
програм, що передбачають надання 
соціальних послуг за результатами 
визначення потреб у соціальних послугах; 

6) контроль за виконанням вимог цього 
Закону у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України; 

7) проведення на регіональному рівні 
моніторингу надання соціальних послуг, 
оцінки їх якості та оприлюднення їх 
результатів; 

8) координація діяльності суб’єктів 
системи надання соціальних послуг на 
регіональному рівні; 

9) забезпечення взаємодії надавачів 
соціальних послуг та інших органів, установ, 
закладів, фізичних осіб-підприємців, які в 
межах своєї компетенції надають на 
регіональному рівні допомогу вразливим 
групам населення та особам/сім'ям, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах, та/або здійснюють їх захист; 

10) збір, аналіз та поширення відповідно 
до законодавства інформації щодо надання 
соціальних послуг, сприяння впровадженню 
кращого досвіду надання соціальних послуг; 
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11) організація та забезпечення 
підвищення професійної 
компетентності/кваліфікації працівників, які 
надають соціальні послуги; 

12) забезпечення надання на території 
відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці соціальних послуг особам/сім’ям 
відповідно до їх потреб; 

13) контроль за цільовим використанням 
бюджетних коштів, спрямованих на 
фінансування соціальних послуг; 

14) забезпечення дотримання прав 
отримувачів соціальних послуг; 

15) інші повноваження у системі надання 
соціальних послуг відповідно до закону. 

До повноважень Київської та 
Севастопольської міських державних 
адміністрацій належать також повноваження, 
передбачені підпунктом 4 частини четвертої 
цієї статті. 

 

281.   -207- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину третю статті 13 викласти  в такій 
редакції: 

«Місцеві державні адміністрації: 

реалізують державну політику у сфері 
надання соціальних послуг; 

визначають потреби населення 
адміністративно-територіальної 
одиниці/територіальної громади у соціальних 
послугах щодо осіб та сімей, у яких є загроза 
життю та здоров’ю, шляхом збору, 
узагальнення та аналізу інформації, у тому 
числі з урахуванням статі, віку, місця 
проживання, для прийняття управлінських 
рішень щодо розвитку та оптимізації системи 
надання соціальних послуг. 

Здійснюють аналіз потреб населення 
адміністративно-територіальних одиниць/ 
територіальних громад у соціальних послугах 
на предмет доступності, якості, необхідного 
переліку та об’єму; 

збирають і застосовують статистичні дані, 

Враховано частково  
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з урахуванням статі, віку і місця проживання; 
формують пріоритети надання соціальних 

послуг; 
формують Реєстр надавачів соціальних 

послуг та забезпечують його ведення 
відповідно до статті 16 цього Закону; 

розробляють пропозиції до програм 
економічного і соціального розвитку 
Автономної Республіки Крим, областей, 
районів та міст у частині забезпечення потреб 
населення адміністративно-територіальних 
одиниць/територіальних громад у соціальних 
послугах; 

організовують надання соціальних послуг, 
у тому числі шляхом соціального замовлення 
відповідно до визначеного вищим 
уповноваженим органом переліку соціальних 
послуг; 

забезпечують контроль та координацію 
діяльності надавачів соціальних послуг, що 
здійснюють надання соціальних послуг за 
бюджетні кошти; 

забезпечують проведення моніторингу та 
оцінки якості соціальних послуг. 

Забезпечує формування ринку соціальних 
послуг, в тому числі рівноправність усіх 
надавачів соціальних послуг щодо 
фінансування за кошти місцевих бюджетів»; 

282.  реалізують державну політику у сфері надання 
соціальних послуг; 

  1) забезпечення реалізації державної 

політики у системі надання соціальних 

послуг на регіональному рівні; 
283.  визначають потреби населення адміністративно-

територіальних одиниць/ територіальних громад у 
соціальних послугах; 

-208- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

Абзац третій частини третьої статті 13 
виключити; 

 

Враховано 2) узагальнення визначених районними 

державними адміністраціями, виконавчими 

органами міських рад міст обласного 

значення, рад об’єднаних територіальних 

громад потреб у соціальних послугах та 

оприлюднення їх результатів; 
284.     3) інформування населення регіону про 

перелік соціальних послуг, їх зміст, порядок 

надання у формі, доступній для сприйняття 

особами з будь-яким видом порушення 

здоров’я; 
285.  збирають і застосовують статистичні дані, з 

урахуванням статі, віку і місця проживання; 
-209- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У четвертому абзаці частини 3 цієї статті, 
замість слів: «з урахуванням статі, віку і 

Враховано частково 
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місця проживання»; - записати: «у сфері 
надання соціальних послуг; 

 

в пункті 10 цієї 

статті передбачено 

таке повноваження: 

«збір, аналіз та 

поширення відповідно 

до законодавства 

інформації щодо 

надання соціальних 

послуг, сприяння 

впровадженню 

кращого досвіду 

надання соціальних 

послуг; 
 

 

 

286.  формують пріоритети надання соціальних послуг;    

287.  формують Реєстр надавачів соціальних послуг та 
забезпечують його ведення відповідно до статті 16 
цього Закону; 

  4) забезпечення ведення Реєстру 

соціальних послуг на регіональному рівні; 
 

288.  розробляють пропозиції до програм економічного 
і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, 
областей, районів та міст у частині забезпечення 
потреб населення адміністративно-територіальних 
одиниць/територіальних громад у соціальних 
послугах; 

  5) розроблення, затвердження та 

забезпечення виконання регіональних 

програм, що передбачають надання 

соціальних послуг за результатами 

визначення потреб у соціальних послугах; 
 

289.  організовують надання соціальних послуг, у тому 
числі шляхом соціального замовлення; 

-210- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

В абзаці восьмому частини третьої слово 
«організовують» замінити словами 
«координують діяльність». 

Враховано 

 

8) координація 

діяльності суб’єктів 

системи надання 

соціальних послуг на 

регіональному рівні; 

 

290.  забезпечують контроль та координацію діяльності 
надавачів соціальних послуг, що здійснюють надання 
соціальних послуг за бюджетні кошти; 

  6) контроль за виконанням вимог цього 

Закону у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України; 
 

291.  забезпечують проведення моніторингу та оцінки 
якості соціальних послуг. 

  7) проведення на регіональному рівні 

моніторингу надання соціальних послуг, 

оцінки їх якості та оприлюднення їх 

результатів; 
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292.     8) координація діяльності суб’єктів 

системи надання соціальних послуг на 

регіональному рівні; 
 

293.     9) забезпечення взаємодії надавачів 

соціальних послуг та інших органів, 

установ, закладів, фізичних осіб-

підприємців, які в межах своєї компетенції 

надають на регіональному рівні допомогу 

вразливим групам населення та 

особам/сім'ям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, та/або здійснюють їх 

захист; 
294.     10) збір, аналіз та поширення 

відповідно до законодавства інформації 

щодо надання соціальних послуг, 

сприяння впровадженню кращого досвіду 

надання соціальних послуг; 
295.     11) організація та забезпечення 

підвищення професійної 

компетентності/кваліфікації працівників, 

які надають соціальні послуги; 
296.     12) забезпечення надання на території 

відповідної адміністративно-

територіальної одиниці соціальних послуг 

особам/сім’ям відповідно до їх потреб; 
297.     13) контроль за цільовим 

використанням бюджетних коштів, 

спрямованих на фінансування соціальних 

послуг; 
298.     14) забезпечення дотримання прав 

отримувачів соціальних послуг; 
299.     15) інші повноваження у системі 

надання соціальних послуг відповідно до 

закону. 
300.     До повноважень Київської та 

Севастопольської міських державних 

адміністрацій належать також 

повноваження, передбачені підпунктом 4 

частини четвертої цієї статті. 
301.  Органи місцевого самоврядування: -211- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Враховано 4. До повноважень районних, районних 

у містах Києві та Севастополі  державних 
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Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Частину четверту статті 13 
законопроекту  викласти у такій редакції: 

«4. До повноважень районних, 
районних у містах Києві та Севастополі  
державних адміністрацій, виконавчих органів 
міських рад міст обласного значення, рад 
об’єднаних територіальних громад належать: 

1) визначення потреб у соціальних 
послугах, у тому числі із залученням 
надавачів соціальних послуг недержавного 
сектору, та оприлюднення їх результатів; 

2) інформування населення про перелік 
соціальних послуг, їх зміст, порядок надання 
у формі, доступній для сприйняття особами з 
будь-яким видом порушення здоров’я; 

3) здійснення заходів для виявлення 
вразливих груп населення та осіб/сімей, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах; 

4) забезпечення, за результатами 
оцінювання  потреб особи/сім’ї, надання 
базових соціальних послуг особам/сім’ям 
відповідно до  їх потреб, вжиття заходів з 
надання  інших соціальних послуг таким 
особам/сім’ям шляхом створення мережі 
надавачів соціальних послуг відповідної 
форми власності та/або залучення надавачів 
соціальних послуг недержавного сектору 
(через соціальне замовлення, державно-
приватне партнерство, конкурси соціальних 
проектів, соціальних програм тощо) та/або на 
договірних умовах з уповноваженими 
органами, передбачених у пунктах 2 і 3 
частини першої статті 11 цього Закону.   

5) розроблення, затвердження та 
забезпечення виконання в установленому 
порядку місцевих програм, що передбачають 
надання соціальних послуг за результатами 

адміністрацій, виконавчих органів міських 

рад міст обласного значення, рад 

об’єднаних територіальних громад 

належать: 
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визначення потреб у соціальних послугах; 

 

6) забезпечення підвищення 
професійної компетентності/кваліфікації 
працівників надавачів соціальних послуг, що 
утворені ними; 

7) координація діяльності суб’єктів 
системи надання соціальних послуг;  

8) забезпечення взаємодії надавачів 
соціальних послуг та інших органів, установ, 
закладів, фізичних осіб-підприємців, які в 
межах своєї компетенції надають на території 
відповідної адміністративно територіальної 
одиниці допомогу вразливим групам 
населення та особам/ сім'ям, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, та/або 
здійснюють їх захист; 

10) обмін досвідом у сфері надання 
соціальних послуг та впровадження кращого 
досвіду з надання соціальних послуг; 

11) забезпечення ведення Реєстру 
соціальних послуг; 

12) проведення моніторингу надання 
соціальних послуг,  оцінки їх якості і 
оприлюднення їх результатів; 

13) забезпечення діяльності: 

соціальних менеджерів, які 
забезпечують менеджмент надання 
соціальних послуг, із розрахунку 1 
соціальний менеджер на 10 тис. населення;   

фахівців, які надають соціальні послуги, 
у надавачів державного і комунального 
секторів, із розрахунку не менш ніж 1 
фахівець на 1000 осіб, які проживають у 
місті, та на 500 осіб, які проживають у селі чи 
селищі; 

14) контроль за цільовим 
використанням бюджетних коштів, 
спрямованих на фінансування соціальних 
послуг;  

15) контроль за дотриманням вимог 
цього Закону; 
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16) забезпечення дотримання прав 
отримувачів соціальних послуг; 

17) інші повноваження у сфері надання 
соціальних послуг відповідно до закону. 

Моніторинг надання соціальних послуг 
та оцінка їх якості здійснюється у порядку, 
визначеною Кабінетом Міністрів України, за 
методикою, затвердженою центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення». 

 

302.   -212- Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140) 

У статті 13 речення «Органи місцевого 
самоврядування» доповнити наступними 
словами «міста обласного значення, 
об’єднані територіальні громади.» 

Враховано   

303.   -213- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №439) 

У частині четвертій статті 13: 
абзац перший викласти у такій редакції:  
«Органи місцевого самоврядування міст 

обласного значення та об’єднання 
територіальних громад:» 

 

Враховано   

304.   -214- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину четверту статті 13 викласти в такій 
редакції: 

«Органи місцевого самоврядування: 
визначають потреби населення 

адміністративно-територіальних 
одиниць/територіальних громад у соціальних 
послугах; 

організовують надання соціальних послуг, 
у тому числі шляхом соціального замовлення; 

забезпечує формування ринку соціальних 
послуг, в тому числі рівноправність усіх 
надавачів соціальних послуг щодо 
фінансування за кошти місцевих бюджетів; 

забезпечують надання визначеного вищим 
уповноваженим органом переліку соціальних 
послуг у територіальній громаді 

затверджують та здійснюють фінансування 
програми економічного і соціального 
розвитку Автономної Республіки Крим, 

Враховано частково  
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областей, районів та міст з урахуванням 
потреб населення адміністративно-
територіальних одиниць/територіальних 
громад у соціальних послугах; 

забезпечують розвиток, удосконалення та 
оптимізацію мережі надавачів соціальних 
послуг усіх форм власності, підвищення рівня 
професійної компетентності працівників та 
якості надання соціальних послуг». 

 
305.  визначають потреби населення адміністративно-

територіальних одиниць/територіальних громад у 
соціальних послугах; 

-215- Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Федорук М.Т. (Реєстр.картка №201) 

Абзац перший частини четвертої проекту 
Закону України «Про соціальні послуги» 
викласти у такій редакції: 

«визначають потреби населення у 
соціальних послугах;» 

 

Враховано 1) визначення потреб у соціальних 

послугах, у тому числі із залученням 

надавачів соціальних послуг недержавного 

сектору, та оприлюднення їх результатів; 
 

306.   -216- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №439) 

«у абзаці другому слова 
«адміністративно-територіальних 
одиниць/територіальних громад» 
вилучити; 

 

Враховано   

307.  організовують надання соціальних послуг, у тому 
числі шляхом соціального замовлення; 

  2) інформування населення про 

перелік соціальних послуг, їх зміст, порядок 

надання у формі, доступній для сприйняття 

особами з будь-яким видом порушення 

здоров’я; 
308.     3) здійснення заходів для виявлення 

вразливих груп населення та осіб/сімей, які 

перебувають у складних життєвих 

обставинах; 
309.  забезпечують надання мінімального базового 

комплексу соціальних послуг у територіальній 
громаді; 

-217- Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Федорук М.Т. (Реєстр.картка №201) 

Абзац четвертий частини четвертої статті 
13 проекту Закону України «Про соціальні 
послуги» виключити. 

 

Враховано по суті з 

урахуванням правки 222 
4) забезпечення, за результатами 

оцінювання  потреб особи/сім’ї, надання 

базових соціальних послуг особам/сім’ям 

відповідно до  їх потреб, вжиття заходів з 

надання  інших соціальних послуг таким 

особам/сім’ям шляхом створення мережі 

надавачів соціальних послуг відповідної 

форми власності та/або залучення надавачів 

соціальних послуг недержавного сектору 

(через соціальне замовлення, державно-

приватне партнерство, конкурси соціальних 
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проектів, соціальних програм тощо) та/або на 

договірних умовах з уповноваженими 

органами, передбачених у пунктах 2 і 3 

частини першої статті 11 цього Закону.   
310.   -218- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У частині 4 цієї статті четвертий абзац 
викласти у новій редакції: 

«забезпечують надання соціальних 
послуг, шляхом введення посад фахівця із 
соціальної роботи, соціального працівника, 
створення комунальних підприємств, установ, 
організацій та закладів із надання соціальних 
послуг або шляхом соціального замовлення»; 

Враховано частково  

311.   -219- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

Абзац 4 частини 4 викласти у новій 
редакції такого змісту:  

«забезпечують надання соціальних послуг 
у територіальній громаді;». 

 

Враховано  

по суті 

 

312.   -220- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №439) 

Абзац четвертий частини четвертої статті 
13 вилучити. 

Відхилено  

313.  затверджують та здійснюють фінансування 
програми економічного і соціального розвитку 
Автономної Республіки Крим, областей, районів та 
міст з урахуванням потреб населення 
адміністративно-територіальних 
одиниць/територіальних громад у соціальних 
послугах; 

-221- Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Федорук М.Т. (Реєстр.картка №201) 

Абзац п’ятий частини четвертої статті 13 
проекту Закону України «Про соціальні 
послуги» виключити. 

Враховано по суті з 

урахуванням правки 222 
5) розроблення, затвердження та 

забезпечення виконання в установленому 

порядку місцевих програм, що передбачають 

надання соціальних послуг за результатами 

визначення потреб у соціальних послугах; 
 

314.   -222- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №439) 

Абзац п’ятий частини четвертої статті 
13 вилучити; 

Відхилено  

315.  забезпечують розвиток, удосконалення та 
оптимізацію мережі надавачів соціальних послуг 
комунальної сфери, підвищення рівня професійної 
компетентності працівників та якості надання 
соціальних послуг. 

  6) забезпечення підвищення 

професійної компетентності/кваліфікації 

працівників надавачів соціальних послуг, що 

утворені ними; 

316.     7) координація діяльності суб’єктів 
системи надання соціальних послуг;  

317.     8) забезпечення взаємодії надавачів 

соціальних послуг та інших органів, установ, 

закладів, фізичних осіб-підприємців, які в 

межах своєї компетенції надають на території 
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відповідної адміністративно територіальної 

одиниці допомогу вразливим групам 

населення та особам/ сім'ям, які перебувають 

у складних життєвих обставинах, та/або 

здійснюють їх захист; 
318.     10) обмін досвідом у сфері надання 

соціальних послуг та впровадження кращого 

досвіду з надання соціальних послуг; 
319.     11) забезпечення ведення Реєстру 

соціальних послуг; 
320.     12) проведення моніторингу надання 

соціальних послуг, оцінки їх якості і 

оприлюднення їх результатів; 
321.    на комітет 13) забезпечення діяльності: 

соціальних менеджерів, які 

забезпечують менеджмент надання 

соціальних послуг, із розрахунку 1 

соціальний менеджер на 10 тис. населення;   
фахівців, які надають соціальні 

послуги, у надавачів державного і 
комунального секторів, із розрахунку не 
менш ніж 1 фахівець на 1000 осіб, які 
проживають у місті, та на 500 осіб, які 
проживають у селі чи селищі; 

 

322.     14) контроль за цільовим використанням 

бюджетних коштів, спрямованих на 

фінансування соціальних послуг;  
323.     15) контроль за дотриманням вимог 

цього Закону; 
324.     16) забезпечення дотримання прав 

отримувачів соціальних послуг; 
325.     17) інші повноваження у сфері 

надання соціальних послуг відповідно до 

закону. 
326.     Моніторинг надання соціальних 

послуг та оцінка їх якості здійснюється у 

порядку, визначеною Кабінетом Міністрів 

України, за методикою, затвердженою 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у 

сфері соціального захисту населення. 
327.   -223- Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) Враховано   
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Н.д.Федорук М.Т. (Реєстр.картка №201) 

Статтю 13 проекту Закону України «Про 
соціальні послуги» доповнити частиною 
такого змісту: 

«Заходи, визначені частиною четвертою 
цієї статті, здійснюють органи місцевого 
самоврядування міст обласного значення та 
об’єднаних територіальних громад.» 

 

328.   -224- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

Після шостого абзацу додати новий:  
«забезпечують проведення 

моніторингу та оцінки якості соціальних 
послуг». 
 

Враховано  

329. 8

4 

 -225- Н.д.Довбенко М.В. (Реєстр.картка №84) 

В кінці статті 13 доповнити новими 

абзацами: 

«Надавачі соціальних послуг мають 

право на добровільних засадах об’єднувати 

свою діяльність. Порядок створення, 

функціонування та припинення діяльності 

об’єднання, яке є саморегулівною 

організацією, встановлюється Кабінетом 

Міністрів України. 

Саморегулівна організація є 

юридичною особою, яка діє на засадах 

самоврядування та без мети отримання 

прибутку. 

До повноважень саморегулівної 

організації належить: 

1) розробка та затвердження етичних 

норм і правил надання соціальних послуг зі 

стаціонарного догляду за особами похилого 

віку, які є обов’язковими для всіх суб’єктів 

надання; 

2) розробка та внесення пропозицій 

стосовно нормативно-правових актів та 

державних стандартів, які регулюють сферу 

надання соціальних послуг зі стаціонарного 

догляду за особами похилого віку; 

3) контроль за виконанням закладами 

законодавства, державних стандартів, 

Враховано по суті 

 

в статті 14 
передбачено 
повноважень 
об’єднання надавачів 
соцпослуг 
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етичних норм та правил у сфері надання 

соціальних послуг зі стаціонарного догляду за 

особами похилого віку; 

4) участь у професійному навчанні та 

підвищенні кваліфікації працівників 

закладу; 

5) прийняття рішень про видачу, 

відмову у видачі, анулювання дозволу на 

надання соціальних послуг зі стаціонарного 

догляду за особами похилого віку; 

6) сприяння у розвитку та 

покращенні надання соціальних послуг зі 

стаціонарного догляду за особами похилого 

віку. 

7) ведення реєстру закладів з надання 

соціальних послуг зі стаціонарного догляду за 

особами похилого віку.» 

330.   -226- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 
Після нової редакції статті 11 

доповнити статтею 12 такого змісту: 
 
«Стаття 12. Отримувачі соціальних 

послуг 
1. Отримувачі соціальних послуг мають 

право на: 
1) отримання соціальних послуг 

відповідно до умов та порядку їх надання, 
визначених законодавством України про 
соціальні послуги та договором про надання 
соціальних послуг;  

2) повагу до честі та гідності, уважне та 
гуманне ставлення з боку суб’єктів системи 
надання соціальних послуг;  

3) отримання від суб’єктів системи 
надання соціальних послуг повної та 
вичерпної інформації про свої права, 
обов’язки, порядок і умови надання 
соціальних послуг у формі, доступній для 
сприйняття особами з будь-яким видом 

 Стаття 12. Отримувачі соціальних 
послуг 
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порушення здоров’я; 
4) індивідуальний підхід, який враховує 

потреби кожної особи/сім’ї; 
5) вільний вибір надавачів соціальних 

послуг;  
6) відмову від соціальних послуг, крім 

випадків обов'язкового надання соціальних 
послуг, визначених законодавством; 

7) конфіденційність інформації 
особистого характеру, яка стала відома 
суб’єктам системи надання соціальних послуг 
під час реалізації цього Закону; 

8) доступ до інформації, яка міститься в 
його особовій справі як отримувача 
соціальних послуг; 

9) повагу до приватного життя, свободи 
думки та висловлювання; 

10) захист своїх прав і законних інтересів, 
у тому числі в судовому порядку; 

11) отримання від надавачів соціальних 
послуг у письмовому вигляді обґрунтування 
відмови у надані соціальних послуг; 

12) участь в оцінюванні їх потреб у 
соціальних послугах; 

13) спілкування зі своїми рідними, 
близькими та іншими людьми; 

14) одночасне одержання декількох 
соціальних послуг;  

15) інші права, передбачені 
законодавством України про соціальні 
послуги. 

Реалізація прав отримувачів соціальних 
послуг здійснюється з урахуванням 
необхідності забезпечення найкращих 
інтересів отримувачів соціальних послуг. 

2. Отримувачі соціальних послуг та їх 
законні представники зобов’язані: 

1) надавати повну і достовірну 
інформацію, яка необхідна для визначення їх 
потреб у соціальних послугах, права на 
отримання соціальних послуг та визначення 
умов договору про надання соціальних 
послуг; 

3) виконувати умови договору про 
надання соціальних послуг; 
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4) дотримуватись правил внутрішнього 
розпорядку роботи надавачів соціальних 
послуг; 

5) своєчасно інформувати надавачів 
соціальних послуг про всі обставини, що 
впливають на надання або припинення 
надання соціальних послуг; 

6) ставитися з повагою до надавачів 
соціальних послуг та їх працівників; 

7) не перешкоджати наданню соціальних 
послуг, у тому числі іншим особам; 

8) дбайливо ставитися до майна надавачів 
соціальних послуг, що використовується під 
час надання соціальних послуг».    
 

331.     1. Отримувачі соціальних послуг мають 
право на: 

332.     1) отримання соціальних послуг 

відповідно до умов та порядку їх надання, 

визначених законодавством України про 

соціальні послуги та договором про надання 

соціальних послуг;  
333.     2) повагу до честі та гідності, уважне та 

гуманне ставлення з боку суб’єктів системи 

надання соціальних послуг;  
334.     3) отримання від суб’єктів системи 

надання соціальних послуг повної та 

вичерпної інформації про свої права, 

обов’язки, порядок і умови надання 

соціальних послуг у формі, доступній для 

сприйняття особами з будь-яким видом 

порушення здоров’я; 
335.     4) індивідуальний підхід, який враховує 

потреби кожної особи/сім’ї; 
336.     5) вільний вибір надавачів соціальних 

послуг;  
337.     6) відмову від соціальних послуг, крім 

випадків обов'язкового надання соціальних 

послуг, визначених законодавством; 
338.     7) конфіденційність інформації 

особистого характеру, яка стала відома 

суб’єктам системи надання соціальних послуг 

під час реалізації цього Закону; 
339.     8) доступ до інформації, яка міститься в 
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його особовій справі як отримувача 

соціальних послуг; 
340.     9) повагу до приватного життя, свободи 

думки та висловлювання; 
341.     10) захист своїх прав і законних інтересів, 

у тому числі в судовому порядку; 
342.     11) отримання від надавачів соціальних 

послуг у письмовому вигляді обґрунтування 

відмови у надані соціальних послуг; 
343.     12) участь в оцінюванні їх потреб у 

соціальних послугах; 
344.     13) спілкування зі своїми рідними, 

близькими та іншими людьми; 
345.     14) одночасне одержання декількох 

соціальних послуг;  
346.     15) інші права, передбачені 

законодавством України про соціальні 

послуги. 
347.     Реалізація прав отримувачів соціальних 

послуг здійснюється з урахуванням 

необхідності забезпечення найкращих 

інтересів отримувачів соціальних послуг. 
348.     2. Отримувачі соціальних послуг та їх 

законні представники зобов’язані: 

349.     1) надавати повну і достовірну 

інформацію, яка необхідна для визначення їх 

потреб у соціальних послугах, права на 

отримання соціальних послуг та визначення 

умов договору про надання соціальних 

послуг; 
350.     3) виконувати умови договору про 

надання соціальних послуг; 

351.     4) дотримуватись правил внутрішнього 

розпорядку роботи надавачів соціальних 

послуг; 
352.     5) своєчасно інформувати надавачів 

соціальних послуг про всі обставини, що 
впливають на надання або припинення 
надання соціальних послуг; 

353.     6) ставитися з повагою до надавачів 
соціальних послуг та їх працівників; 

354.     7) не перешкоджати наданню соціальних 
послуг, у тому числі іншим особам; 



S  tabl  4607 станом на 19.12.2018.doc  19.12.2018  До проекту Закону України "Проект Закону про соціальні послуги" стор.   81 
 

M  29.03.2017 

1.  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції 

355.     8) дбайливо ставитися до майна надавачів 
соціальних послуг, що використовується під 
час надання соціальних послуг.    

356.  Стаття 14. Надавачі соціальних послуг -227- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Назву статті 14 доповнити словами «та їх 
об’єднання». 

 

Враховано по суті 

 

є окрема стаття 14 по 

об’єднанням надавачів 

 
Стаття 13. Надавачі соціальних 

послуг 

357.  Надавачі соціальних послуг провадять свою 
діяльність відповідно до установчих документів (для 
юридичних осіб), цивільно-правових договорів (для 
фізичних осіб - підприємців), у яких визначено 
перелік соціальних послуг та категорії осіб, сімей, 
яким вони надаються, а також критеріїв діяльності 
надавачів соціальних послуг, встановлених Кабінетом 
Міністрів України. 

-228- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Назву та частину першу статті 14 
викласти у такій редакції: 

1. Надавачі соціальних послуг провадять 
свою діяльність відповідно до  законодавства 
України про соціальні послуги та установчих 
документів (для юридичних осіб), цивільно-
правових договорів, у яких визначено перелік 
соціальних послуг та категорії осіб, яким 
вони надаються, за умови відповідності 
критеріям діяльності надавачів соціальних 
послуг, встановлених Кабінетом Міністрів 
України. 

Надавачі соціальних послуг належать до 
державного, комунального та недержавного  
секторів». 

Враховано 1. Надавачі соціальних послуг провадять 
свою діяльність відповідно до  законодавства 
України про соціальні послуги та установчих 
документів (для юридичних осіб), цивільно-
правових договорів, у яких визначено перелік 
соціальних послуг та категорії осіб, яким 
вони надаються, за умови відповідності 
критеріям діяльності надавачів соціальних 
послуг, встановлених Кабінетом Міністрів 
України.  

 

358.   -229- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

У статті 14 проекту Закону частину першу 
викласти в наступній редакції:  

«Надавачі соціальних послуг належать до 
державного, комунального та приватного 
секторів.»; 

Враховано частково Надавачі соціальних послуг належать до 
державного, комунального та недержавного  
секторів.  

359.   -230- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 14: 
частину першу викласти у новій редакції 

такого змісту:  
«Надавачі соціальних послуг провадять 

свою діяльність відповідно до цього закону за 
договорами, у яких визначено вичерпний 

Враховано частково  
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перелік таких соціальних послуг, категорії 
осіб (сімей), яким вони надаються, та 
критеріїв діяльності надавачів соціальних 
послуг, що встановлені Кабінетом Міністрів 
України.»; 

360.  До державного сектору відносяться надавачі 
соціальних послуг державної форми власності. 

-231- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Частину другу статті 14 викласти в 
такій редакції: 

«2. До надавачів соціальних послуг 
державного/комунального сектору 
відносяться надавачі соціальних послуг, 
утворені органами, зазначеними у частині 
першій статті 11 цього Закону, і діяльність 
яких фінансується за рахунок коштів 
відповідного бюджету/бюджетів. 

Мережу надавачів соціальних послуг 
державного/комунального сектору складають: 

1) установи /заклади надання соціальних 
послуг (стаціонарні, реабілітаційні, 
тимчасового перебування); 

2) інші установи /заклади соціальної 
підтримки (обслуговування). 

З метою оптимізації та комплексного 
підходу до надання соціальних послуг 
можуть утворюватися комплексні установи 
/заклади надання соціальних послуг, 
структурні або відокремлені (територіальні)  
підрозділи яких надають різні соціальні 
послуги різним групам населення. 

Типові положення про установи/заклади, 
що надають соціальні послуги, 
затверджуються Кабінетом Міністрів 
України. 

Соціальні послуги можуть надаватися в 
закладах охорони здоров’я, освіти, культури 
тощо». 

Враховано 2. До надавачів соціальних послуг 

державного/комунального сектору 

відносяться надавачі соціальних послуг, 

утворені органами, зазначеними у частині 

першій статті 11 цього Закону, і діяльність 

яких фінансується за рахунок коштів 

відповідного бюджету/бюджетів. 
Мережу надавачів соціальних послуг 

державного/комунального сектору складають: 

1) установи /заклади надання 
соціальних послуг (стаціонарні, 
реабілітаційні, тимчасового перебування); 

2) інші установи /заклади соціальної 
підтримки (обслуговування). 

З метою оптимізації та комплексного 
підходу до надання соціальних послуг 
можуть утворюватися комплексні установи 
/заклади надання соціальних послуг, 
структурні або відокремлені (територіальні)  
підрозділи яких надають різні соціальні 
послуги різним групам населення. 

Типові положення про 
установи/заклади, що надають соціальні 
послуги, затверджуються Кабінетом 
Міністрів України. 

Соціальні послуги можуть надаватися в 
закладах охорони здоров’я, освіти, культури 
тощо. 

 

361.   -232- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) Відхилено  
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Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

Частину другу виключити; 

362.  До комунального сектору відносяться надавачі 
соціальних послуг комунальної форми власності. 

-233- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

Частину третю виключити; 

Відхилено  

363.  До недержавного сектору відносяться громадські 
об’єднання, благодійні, релігійні організації, 
комерційні структури, фізичні особи -підприємці та 
фізичні особи, діяльність яких пов’язана з наданням 
соціальних послуг. 

-234- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

Частину четверту викласти в такій 
редакції: 

«3. До надавачів соціальних послуг 

недержавного сектору відносяться громадські 

об’єднання, благодійні, релігійні організації, 

комерційні підприємства, установи, 

організації,  фізичні особи —підприємці, а 

також фізичні особи, які надають соціальні 

послуги з догляду відповідно до цього Закону 

без здійснення підприємницької діяльності». 

Враховано 3. До надавачів соціальних послуг 

недержавного сектору відносяться громадські 

об’єднання, благодійні, релігійні організації, 

комерційні підприємства, установи, 

організації,  фізичні особи—підприємці, а 

також фізичні особи, які надають соціальні 

послуги з догляду відповідно до цього Закону 

без здійснення підприємницької діяльності. 

364.   -235- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

у частині четвертій: 

слово «недержавного» замінити словом 
«приватного»; 

слова «громадські об’єднання, 
благодійні, релігійні організації, 
комерційні структури, фізичні особи —
підприємці» замінити словами «суб’єкти 
господарювання, які відповідають 
встановленим Кабінетом Міністрів 
України критеріям діяльності надавачів 
соціальних послуг (громадські об’єднання, 
благодійні, релігійні організації, 
комерційні структури, фізичні особи – 
підприємці),»; 

Відхилено  

365.   -236- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

доповнити частиною п’ятою наступного 
змісту: 

«Приватні надавачі соціальних 
послуг провадять свою діяльність 
відповідно до установчих документів (для 
юридичних осіб), цивільно-правових 

враховано частково  

 

 



S  tabl  4607 станом на 19.12.2018.doc  19.12.2018  До проекту Закону України "Проект Закону про соціальні послуги" стор.   84 
 

M  29.03.2017 

1.  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції 

договорів (для фізичних осіб — 
підприємців), у яких визначено перелік 
соціальних послуг та категорії осіб, сімей, 
яким вони надаються.»; 

у зв’язку з цим частини п’яту – шосту 
вважати відповідно частинами шостою – 
сьомою. 

 
366.   -237- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

Частину четверту виключити; 
 

Відхилено  

367.   -238- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

У частині четвертій статті 14 проекту 
слова «комерційні структури» замінити 
словами «підприємницькі організації». 

Враховано частково  

368.  Порядок утворення, реорганізації та ліквідації 
надавачів соціальних послуг незалежно від форми 
власності визначається законодавством 

 -239- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Частину п’яту статті 14 проекту 
вилучити. 

Враховано  

369.   -240- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

частину п'яту викласти у новій редакції 
такого змісту:  

«Порядок надання статусу надавача 
соціальних послуг та зміна цього статусу 
визначається центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального 
захисту населення». 

 

Враховано частково 

 

в статті 13 

передбачено, що 

надавачі соцпослуг 

вносяться до Реєстру 

соцпослуг за умови їх 

відповідності критеріям 

діяльності надавачів 

соцпослуг, які 

встановлені КМУ 

 

370.   -241- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 
Статтю 14 доповнити новою частиною 

такого змісту: 
«4. Працівники надавачів 

державного/комунального та недержавного 

секторів та  фізичні особи, які надають 

Враховано 4. Працівники надавачів 

державного/комунального та недержавного 

секторів та  фізичні особи, які надають 

соціальні послуги з догляду відповідно до 

цього Закону без здійснення підприємницької 

діяльності, надають соціальні послуги на 

професійній основі відповідно до вимог цього 

Закону.  

До працівників надавачів 

державного/комунального та недержавного 

секторів, які надають соціальні послуги, 

відносяться фахівці та професіонали, які 
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соціальні послуги з догляду відповідно до 

цього Закону без здійснення підприємницької 

діяльності, надають соціальні послуги на 

професійній основі відповідно до вимог цього 

Закону.  

До працівників надавачів 

державного/комунального та недержавного 

секторів, які надають соціальні послуги, 

відносяться фахівці та професіонали, які 

надають соціальні послуги (соціальні 

працівники, фахівці із соціальної роботи, 

соціальні менеджери тощо) та  соціальні 

робітники. 

Кваліфікаційні вимоги до працівників, які 

надають соціальні послуги,  порядок атестації 

фахівців та професіоналів, які надають 

соціальні послуги, визначаються центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері 

соціального захисту населення. 

Підготовку, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації фахівців та 

професіоналів, які надають соціальні послуги, 

проводять навчальні заклади (у тому числі 

заклади післядипломної освіти), що мають 

відповідну ліцензію, видану в установленому 

порядку. До підвищення кваліфікації 

зазначених працівників можуть залучатися 

громадські об’єднання, благодійні, релігійні 

та неурядові організації, установи та 

організації, що мають досвід роботи з 

відповідними вразливими групами населення. 

Програми підготовки, перепідготовки та  

підвищення кваліфікації таких осіб 

затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері освіти за 

погодженням з центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері соціального 

захисту населення.  

Підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації соціальних 

надають соціальні послуги (соціальні 

працівники, фахівці із соціальної роботи, 

соціальні менеджери тощо) та  соціальні 

робітники. 

Кваліфікаційні вимоги до 

працівників, які надають соціальні послуги,  

порядок атестації фахівців та професіоналів, 

які надають соціальні послуги, визначаються 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у 

сфері соціального захисту населення. 

Підготовку, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації фахівців та 

професіоналів, які надають соціальні послуги, 

проводять навчальні заклади (у тому числі 

заклади післядипломної освіти), що мають 

відповідну ліцензію, видану в установленому 

порядку. До підвищення кваліфікації 

зазначених працівників можуть залучатися 

громадські об’єднання, благодійні, релігійні 

та неурядові організації, установи та 

організації, що мають досвід роботи з 

відповідними вразливими групами населення. 

Програми підготовки, перепідготовки та  

підвищення кваліфікації таких осіб 

затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері освіти за 

погодженням з центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері соціального 

захисту населення.  

Підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації соціальних 

робітників здійснюється шляхом  

формального або неформального 

професійного навчання відповідно до 

законодавства. 

Фізичні особи, які надають соціальні 

послуги з догляду відповідно до цього Закону 

без здійснення підприємницької діяльності, 

проходять підготовку та перепідготовку у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 



S  tabl  4607 станом на 19.12.2018.doc  19.12.2018  До проекту Закону України "Проект Закону про соціальні послуги" стор.   86 
 

M  29.03.2017 

1.  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції 

робітників здійснюється шляхом  

формального або неформального 

професійного навчання відповідно до 

законодавства. 

Фізичні особи, які надають соціальні 

послуги з догляду відповідно до цього Закону 

без здійснення підприємницької діяльності, 

проходять підготовку та перепідготовку у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

Уповноважені органи у системі надання 

соціальних послуг можуть проводити 

семінари, тренінги тощо для працівників, які 

надають соціальні послуги, та фізичних осіб, 

які надають соціальні послуги з догляду 

відповідно до цього Закону без здійснення 

підприємницької діяльності». 
 

 

України. 

Уповноважені органи у системі 

надання соціальних послуг можуть проводити 

семінари, тренінги тощо для працівників, які 

надають соціальні послуги, та фізичних осіб, 

які надають соціальні послуги з догляду 

відповідно до цього Закону без здійснення 

підприємницької діяльності. 
 

371.   -242- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 14 доповнити новою частиною 
такого змісту: 

«5. Оплата праці працівників надавачів 

соціальних послуг має забезпечувати 

створення належних матеріально-побутових 

умов для ефективної діяльності працівника, 

підвищення престижності професії, сприянню 

підвищенню його кваліфікації. 
Умови оплати праці працівників 

надавачів соціальних послуг визначаються 
Кабінетом Міністрів України. Місцеві органи 
виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування можуть встановлювати 
додаткові стимулюючі виплати  працівникам 
надавачів соціальних послуг». 

 

Враховано 5. Оплата праці працівників надавачів 

соціальних послуг має забезпечувати 

створення належних матеріально-побутових 

умов для ефективної діяльності працівника, 

підвищення престижності професії, сприянню 

підвищенню його кваліфікації. 

Умови оплати праці працівників 

надавачів соціальних послуг визначаються 

Кабінетом Міністрів України. Місцеві органи 

виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування можуть встановлювати 

додаткові стимулюючі виплати  працівникам 

надавачів соціальних послуг. 

372.   -243- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Враховано 6. Фізичні особи, які надають соціальні 

послуги з догляду відповідно до цього Закону 
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Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 14 доповнити новою частиною 
такого змісту: 

«6. Фізичні особи, які надають соціальні 

послуги з догляду відповідно до цього Закону 

без здійснення підприємницької діяльності, 

можуть надавати соціальні послуги з догляду 

на непрофесійній основі без проходження 

навчання та дотримання державних 

стандартів соціальних послуг отримувачам 

соціальних послуг з числа членів своїх сімей, 

які спільно проживають, пов’язані спільним 

побутом, мають взаємні права та обов’язки, 

та які є: 
особами з інвалідністю  І групи; 

дітьми з інвалідністю; 

громадянами похилого віку з 
когнітивними порушеннями;  

невиліковно хворими, які через 
порушення функцій організму не можуть 
самостійного пересуватися та 
самообслуговуватися; 

дітьми, яким не встановлено інвалідність, 
але які є хворими на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені 
вади розвитку, рідкісні орфанні 
захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий 
церебральний параліч, тяжкі психічні 
розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні 
захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які 
отримали тяжку травму, потребують 
трансплантації органа, потребують 
паліативної допомоги»;  

 

без здійснення підприємницької діяльності, 

можуть надавати соціальні послуги з догляду 

на непрофесійній основі без проходження 

навчання та дотримання державних 

стандартів соціальних послуг отримувачам 

соціальних послуг з числа членів своїх сімей, 

які спільно проживають, пов’язані спільним 

побутом, мають взаємні права та обов’язки, 

та які є: 
особами з інвалідністю  І групи; 

дітьми з інвалідністю; 

громадянами похилого віку з 
когнітивними порушеннями;  

невиліковно хворими, які через 
порушення функцій організму не можуть 
самостійного пересуватися та 
самообслуговуватися. 

дітьми, яким не встановлено інвалідність, 
але які є хворими на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені 
вади розвитку, рідкісні орфанні 
захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий 
церебральний параліч, тяжкі психічні 
розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні 
захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які 
отримали тяжку травму, потребують 
трансплантації органа, потребують 
паліативної допомоги»;  

 

373.  Фізичним особам, які надають соціальні послуги, 
призначаються і виплачуються компенсаційні 
виплати в порядку та розмірах, установлених 

-244- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Враховано 7. Фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду відповідно до 

цього Закону без здійснення підприємницької 
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Кабінетом Міністрів України. 

Ч.6 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Частину шосту статті 14 законопроекту 

викласти в такій редакції: 

«7. Фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду відповідно до 

цього Закону без здійснення підприємницької 

діяльності, виплачується компенсація за 

догляд. 

Розмір компенсації за догляд фізичним 

особам, які надають соціальні послуги з 

догляду відповідно до цього Закону без 

здійснення підприємницької діяльності на 

непрофесійній основі, не залежно від 

кількості осіб, за якими здійснюється догляд, 

розраховується як різниця між прожитковим 

мінімумом на одну особу в розрахунку на 

місяць, встановленого законом на 1 січня 

календарного року, в якому надаються 

соціальні послуги, та середньомісячним 

сукупним доходом сім’ї фізичної особи – 

надавача соціальної послуги за попередні 

шість місяців.  

Розмір компенсації за догляд фізичним 

особам, які надають соціальні послуги з 

догляду відповідно до цього Закону без 

здійснення підприємницької діяльності на 

професійній основі, визначається з 

розрахунку 70% мінімальної заробітної плати 

у погодинному розмірі за 1 годину догляду за 

однією особою, але не більше ніж 360 годин в 

місяць. 

Компенсація за догляд фізичним особам, 

які надають соціальні послуги з догляду 

відповідно до цього Закону без здійснення 

підприємницької діяльності на професійній 

основі, виплачується фізичним особам – 

надавачам соціальних послуг, які не 

перебувають у трудових відносинах, не є 

фізичними особами –підприємцями, не 

діяльності, виплачується компенсація за 

догляд. 
Розмір компенсації за догляд фізичним 

особам, які надають соціальні послуги з 
догляду відповідно до цього Закону без 
здійснення підприємницької діяльності на 
непрофесійній основі, не залежно від 
кількості осіб, за якими здійснюється догляд, 
розраховується як різниця між прожитковим 
мінімумом на одну особу в розрахунку на 
місяць, встановленого законом на 1 січня 
календарного року, в якому надаються 
соціальні послуги, та середньомісячним 
сукупним доходом сім’ї фізичної особи – 
надавача соціальної послуги за попередні 
шість місяців.  

Розмір компенсації за догляд фізичним 
особам, які надають соціальні послуги з 
догляду відповідно до цього Закону без 
здійснення підприємницької діяльності на 
професійній основі, визначається з 
розрахунку 70% мінімальної заробітної плати 
у погодинному розмірі за 1 годину догляду за 
однією особою, але не більше ніж 360 годин в 
місяць. 

Компенсація за догляд фізичним особам, 
які надають соціальні послуги з догляду 
відповідно до цього Закону без здійснення 
підприємницької діяльності на професійній 
основі, виплачується фізичним особам – 
надавачам соціальних послуг, які не 
перебувають у трудових відносинах, не є 
фізичними особами –підприємцями, не 
провадять незалежну професійну діяльність 
(наукову, літературну, артистичну, художню, 
освітню або викладацьку, а також медичну, 
юридичну практику, в тому числі 
адвокатську, нотаріальну діяльність, тощо), 
не перебувають на обліку як безробітні.  

Компенсація за догляд фізичним особам, 
які надають соціальні послуги з догляду 
відповідно до цього Закону без здійснення 
підприємницької діяльності на професійній 
основі, виплачується  відповідно до 
тристороннього договору про надання 
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провадять незалежну професійну діяльність 

(наукову, літературну, артистичну, художню, 

освітню або викладацьку, а також медичну, 

юридичну практику, в тому числі 

адвокатську, нотаріальну діяльність, тощо), 

не перебувають на обліку як безробітні.  

Компенсація за догляд фізичним особам, 

які надають соціальні послуги з догляду 

відповідно до цього Закону без здійснення 

підприємницької діяльності на професійній 

основі, виплачується  відповідно до 

тристороннього договору про надання 

соціальних послуг з догляду, що укладається 

у письмовій формі між фізичною особою – 

надавачем соціальних послуг з догляду, 

отримувачем соціальних послуг з догляду або 

його законним представником, та органами, 

зазначеними у пунктах 2 або 3 частини 

першої статті 11 цього Закону. Однією з 

істотних умов такого договору є кількість 

годин надання соціальних послуг з догляду на 

місяць. 

Порядок подання та оформлення 

документів, призначення і виплати 

компенсації за догляд затверджується 

Кабінетом Міністрів України». 

соціальних послуг з догляду, що укладається 
у письмовій формі між фізичною особою – 
надавачем соціальних послуг з догляду, 
отримувачем соціальних послуг з догляду або 
його законним представником, та органами, 
зазначеними у пунктах 2 або 3 частини 
першої статті 11 цього Закону. Однією з 
істотних умов такого договору є кількість 
годин надання соціальних послуг з догляду на 
місяць. 

Порядок подання та оформлення 
документів, призначення і виплати 
компенсації за догляд затверджується 
Кабінетом Міністрів України. 

374.   -245- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка 

№392) 

Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) 

Частину шосту статті 14 доповнити 

речення такого змісту: 

"При цьому розмір компенсаційних 

виплат не може бути меншим прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб." 

Відхилено  

375.   -246- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 14 доповнити новими 
частинами  такого змісту: 

«8. Надавачі соціальних послуг 

 

 

 

 

 

 

 

8. Надавачі соціальних послуг зобов’язані: 

1) забезпечувати найкращі інтереси 
отримувачів соціальних послуг при  їх 
наданні; 

2) забезпечувати навчання та підвищення 
кваліфікації працівників, які надають 
соціальні послуги; 

3) проводити оцінювання потреб 
особи/сім’ї; 
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зобов’язані: 

1) забезпечувати найкращі інтереси 
отримувачів соціальних послуг при  їх 
наданні; 

2) забезпечувати навчання та підвищення 
кваліфікації працівників, які надають 
соціальні послуги; 

3) проводити оцінювання потреб 
особи/сім’ї; 

4) взаємодіяти з іншими суб’єктами 
системи надання соціальних послуг, а також з 
органами, установами, закладами, фізичними 
особами-підприємцями, які в межах своєї 
компетенції надають на території відповідної 
адміністративно-територіальної 
одиниці/територіальної громади допомогу 
вразливим групам населення та 
особам/сім'ям, які перебувають у складних 
життєвих обставинах,  та/або здійснюють їх 
захист; 

5) інформувати населення та кожного 
отримувача соціальних послуг про перелік 
соціальних послуг, які він надає,   їх зміст та 
обсяги, умови і порядок їх отримання у 
формі, доступній для сприйняття особами з 
будь-яким видом порушення здоров’я; 

6) надавати допомогу отримувачам 
соціальних послуг у вирішенні їх соціально-
побутових питань, у тому числі шляхом 
представлення їх інтересів; 

7) вносити відомості до Реєстру 
соціальних послуг; 

8) дотримуватися принципів надання 
соціальних послуг; 

9) надавати соціальні послуги відповідно 
до державних стандартів соціальних послуг; 

10) не розголошувати інформацію 
особистого характеру, яка стала їм відома під 
час роботи з отримувачами соціальних 
послуг; 

11) сприяти проведенню моніторингу 
надання соціальних послуг та оцінці їх якості, 
що здійснюються уповноваженими органами 
у системі надання соціальних послуг; 

12) виконувати інші вимоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) взаємодіяти з іншими суб’єктами 
системи надання соціальних послуг, а також з 
органами, установами, закладами, фізичними 
особами-підприємцями, які в межах своєї 
компетенції надають на території відповідної 
адміністративно-територіальної 
одиниці/територіальної громади допомогу 
вразливим групам населення та 
особам/сім'ям, які перебувають у складних 
життєвих обставинах,  та/або здійснюють їх 
захист; 

5) інформувати населення та кожного 
отримувача соціальних послуг про перелік 
соціальних послуг, які він надає,   їх зміст та 
обсяги, умови і порядок їх отримання у 
формі, доступній для сприйняття особами з 
будь-яким видом порушення здоров’я; 

6) надавати допомогу отримувачам 
соціальних послуг у вирішенні їх соціально-
побутових питань, у тому числі шляхом 
представлення їх інтересів; 

7) вносити відомості до Реєстру 
соціальних послуг; 

8) дотримуватися принципів надання 
соціальних послуг; 

9) надавати соціальні послуги відповідно 
до державних стандартів соціальних послуг; 

10) не розголошувати інформацію 
особистого характеру, яка стала їм відома під 
час роботи з отримувачами соціальних 
послуг; 

11) сприяти проведенню моніторингу 
надання соціальних послуг та оцінці їх якості, 
що здійснюються уповноваженими органами 
у системі надання соціальних послуг; 

12) виконувати інші вимоги  
законодавства України про соціальні послуги. 

 
9. Надавачі соціальних послуг мають 

право:  
1) запитувати та отримувати в органах 

державної влади та місцевого 
самоврядування інформацію, необхідну для 
організації надання соціальних послуг; 

2) залучати на договірній основі 
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законодавства України про соціальні послуги. 
 
9. Надавачі соціальних послуг мають 

право:  
1) запитувати та отримувати в органах 

державної влади та місцевого самоврядування 
інформацію, необхідну для організації 
надання соціальних послуг; 

2) залучати на договірній основі 
підприємства, установи, організації до 
надання соціальних послуг; 

3) залучати грошові кошти та інші 
ресурси (людські, матеріальні, інформаційні 
тощо), які необхідні для надання соціальних 
послуг. 

 
10. Надавачі соціальних послуг за 

рахунок власних коштів гарантують 
працівникам, які надають соціальні послуги: 

1) створення належних умов професійної 
діяльності, у тому числі забезпечення 
супервізії; 

2) профілактичний медичний огляд; 
3) захист професійної честі, гідності та 

ділової репутації, у тому числі в судовому 
порядку; 

4) підвищення кваліфікації у 
встановленому порядку; 

5) забезпечення спеціальним одягом, 
взуттям, інвентарем, велосипедами, 
проїзними квитками або виплату грошової 
компенсації за їх придбання; 

6) створення безпечних умов праці. 
 
11. До надання соціальних послуг можуть 

бути залучені волонтери відповідно до 
законодавства». 

підприємства, установи, організації до 
надання соціальних послуг; 

3) залучати грошові кошти та інші 
ресурси (людські, матеріальні, інформаційні 
тощо), які необхідні для надання соціальних 
послуг. 

 
10. Надавачі соціальних послуг за 

рахунок власних коштів гарантують 
працівникам, які надають соціальні послуги: 

1) створення належних умов професійної 
діяльності, у тому числі забезпечення 
супервізії; 

2) профілактичний медичний огляд; 
3) захист професійної честі, гідності та 

ділової репутації, у тому числі в судовому 
порядку; 

4) підвищення кваліфікації у 
встановленому порядку; 

5) забезпечення спеціальним одягом, 
взуттям, інвентарем, велосипедами, 
проїзними квитками або виплату грошової 
компенсації за їх придбання; 

6) створення безпечних умов праці. 
 
11. До надання соціальних послуг можуть 

бути залучені волонтери відповідно до 
законодавства». 

 

376.   -247- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Статтю 14 доповнити новими частинами 
сьомою-дев’ятою такого змісту: 

«З метою захисту прав та інтересів 
надавачів соціальних послуг, створюються та 
функціонують об’єднання надавачів 
соціальних послуг. 

Об’єднання надавачів беруть участь у 

Враховано частково 

 

є окрема стаття 14 
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формуванні та реалізації національної та 
місцевих політик, що забезпечують 
функціонування системи соціальних послуг. 

Об’єднання надавачів соціальних послуг 
реєструються та функціонують відповідно до 
законодавства про організації роботодавців, 
їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності.» 

377.   -248- Н.д.Довбенко М.В. (Реєстр.картка 

№84) 

Статтю 14 доповнити новими абзацами: 

 «Надавачі соціальних послуг зі 

стаціонарного догляду, також повинні 

відповідати наступним  вимогам:  

отримати дозвіл на надання соціальних 

послуг зі стаціонарного догляду за особами 

похилого віку;  

наявність установчих документів, в 

яких визначено перелік соціальних послуг зі 

стаціонарного догляду за особами похилого 

віку; 

наявність затвердженого типового 

договору про надання соціальних послуг зі 

стаціонарного догляду; 

наявна матеріально-технічна бази; 

наявні приміщення, що відповідають 

санітарним та протипожежним вимогам,  

наявність кваліфікованого медичного 

персоналу, який відповідає встановленим цим 

Законом вимогам щодо освітньо-

кваліфікаційного рівня; 

наявність відповідного фахового рівня 

працівників суб’єкта надання соціальних 

послуг зі стаціонарного догляду за особами 

похилого віку. 

 Надавачі соціальних послуг зі 

стаціонарного догляду, повинні затвердити: 

внутрішні правила та умови надання 

соціальних послуг зі стаціонарного догляду за 

особами похилого віку, в яких чітко 

передбачити перелік послуг, що надаються, 

порядок прийняття до закладу та 

відрахування з нього; 

номенклатуру справ; 

Враховано частково  
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посадові інструкції для працівників 

закладу; 

правила проживання у закладі; 
стандарти догляду.» 

378.  Стаття 15. Завдання надавачів соціальних 
послуг 

-249- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 15 законопроекту викласти в 
такій редакції:: 

«Стаття 14. Об’єднання надавачів, 
отримувачів соціальних послуг та професійні 
об’єднання працівників системи  надання 
соціальних послуг 

1. Уповноважені органи системи надання 
соціальних послуг на оплатній або 
безоплатній основі мають право делегувати 
об’єднанням надавачів соціальних послуг, 
об’єднанням отримувачів соціальних послуг 
та професійним об’єднанням працівників 
системи надання соціальних послуг 
повноваження в частині:  

1) визначення потреб у соціальних 
послугах; 

2) проведення моніторингу надання 
соціальних послуг, оцінки їх якості, аналізу 
відповідності соціальних послуг визначеним 
потребам у соціальних послугах; 

3) інформування населення про  перелік 
соціальних послуг, їх зміст та  порядок 
надання у формі, доступній для сприйняття 
особами з будь-яким видом порушення 
здоров’я;  

4) підвищення професійної 
компетентності/кваліфікації працівників, які 
надають соціальні послуги. 

Вимоги до об’єднань надавачів  
соціальних послуг, об’єднань отримувачів 
соціальних послуг, професійних об’єднань 
працівників системи надання соціальних 

Враховано Стаття 14. Об’єднання надавачів, 
отримувачів соціальних послуг та професійні 
об’єднання працівників системи  надання 
соціальних послуг 

1. Уповноважені органи системи надання 
соціальних послуг на оплатній або 
безоплатній основі мають право делегувати 
об’єднанням надавачів соціальних послуг, 
об’єднанням отримувачів соціальних послуг 
та професійним об’єднанням працівників 
системи надання соціальних послуг 
повноваження в частині:  

1) визначення потреб у соціальних 
послугах; 

2) проведення моніторингу надання 
соціальних послуг, оцінки їх якості, аналізу 
відповідності соціальних послуг визначеним 
потребам у соціальних послугах; 

3) інформування населення про  перелік 
соціальних послуг, їх зміст та  порядок 
надання у формі, доступній для сприйняття 
особами з будь-яким видом порушення 
здоров’я;  

4) підвищення професійної 
компетентності/кваліфікації працівників, які 
надають соціальні послуги. 

Вимоги до об’єднань надавачів  
соціальних послуг, об’єднань отримувачів 
соціальних послуг, професійних об’єднань 
працівників системи надання соціальних 
послуг, яким можуть бути делеговані 
повноваження уповноважених органів у сфері 
надання соціальних послуг, затверджуються 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у 
сфері соціального захисту населення. 

2. Об’єднання надавачів соціальних 
послуг, об’єднання отримувачів соціальних 
послуг та професійні об’єднання працівників 
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послуг, яким можуть бути делеговані 
повноваження уповноважених органів у сфері 
надання соціальних послуг, затверджуються 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у 
сфері соціального захисту населення. 

2. Об’єднання надавачів соціальних 
послуг, об’єднання отримувачів соціальних 
послуг та професійні об’єднання працівників 
системи надання соціальних послуг 
залучаються уповноваженими органами у 
системі надання соціальних послуг та 
надавачами соціальних послуг до: 

1) опрацювання та/або вдосконалення 
нормативно-правових актів з питань надання 
соціальних послуг, з питань підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників, які надають соціальні послуги, 
та фізичних осіб, які надають соціальні 
послуги з догляду відповідно до цього Закону 
без здійснення підприємницької діяльності; 

2) вивчення та впровадження кращого 
досвіду надання соціальних послуг; 

3) здійснення моніторингу взаємодії 
суб’єктів системи надання соціальних послуг;  

4) надання допомоги особам в реалізації 
права на отримання соціальних послуг. 

3. Об’єднання надавачів соціальних 
послуг, об’єднання отримувачів соціальних 
послуг та професійні об’єднання працівників 
системи надання соціальних послуг мають 
право здійснювати інші заходи з питань 
надання соціальних послуг у відповідності до 
законодавства України про соціальні послуги 
та статутних повноважень». 

системи надання соціальних послуг 
залучаються уповноваженими органами у 
системі надання соціальних послуг та 
надавачами соціальних послуг до: 

1) опрацювання та/або вдосконалення 
нормативно-правових актів з питань надання 
соціальних послуг, з питань підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників, які надають соціальні послуги, 
та фізичних осіб, які надають соціальні 
послуги з догляду відповідно до цього Закону 
без здійснення підприємницької діяльності; 

2) вивчення та впровадження кращого 
досвіду надання соціальних послуг; 

3) здійснення моніторингу взаємодії 
суб’єктів системи надання соціальних послуг;  

4) надання допомоги особам в реалізації 
права на отримання соціальних послуг. 

3. Об’єднання надавачів соціальних 
послуг, об’єднання отримувачів соціальних 
послуг та професійні об’єднання працівників 
системи надання соціальних послуг мають 
право здійснювати інші заходи з питань 
надання соціальних послуг у відповідності до 
законодавства України про соціальні послуги 
та статутних повноважень. 

379.   -250- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Статтю 15 та її назву викласти в такій 
редакції: 

«Стаття 15. Надавачі соціальних послуг 
Надавачі соціальних  
послуг забезпечують: 
надання якісних соціальних послуг 

відповідно до затверджених стандартів 

Враховано частково  
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соціальних послуг та договірних вимог 
замовника послуг; 

надання соціальних послуг, за державні 
кошти, відповідно до потреб населення 
адміністративно-територіальних 
одиниць/територіальних громад, які були 
визначені місцевими державними 
адміністраціями та органами місцевого 
самоврядування; 

відповідність соціальних послуг 
інтересам отримувачів послуг, громаді та 
суспільству; 

дотримання правил та принципів чесної 
конкуренції на ринку соціальних послуг». 

380.   -251- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 15:  
у назві статті слово «Завдання» 

замінити на слово «Обов'язки»; 
 

Враховано по суті  

381.   -252- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка 

№392) 

Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) 

Назву статті 15 викласти в такій редакції: 

"Стаття 15. Завдання та обов’язки 

надавачів соціальних послуг" 

 

Враховано частково  

382.   -253- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

Статтю 15. Завдання надавачів 
соціальних послуг – викласти у новій 
редакції:  

«Стаття 15. Завдання надавачів 
соціальних послуг. 

Завданнями надавачів соціальних послуг 
є: 

надання соціальних послуг відповідно до 
державних соціальних стандартів, 
затверджених центральним органом 
виконавчої влади у сфері соціального захисту 
населення;  

інформування населення громади про 
перелік соціальних послуг та порядок їх 
отримання;   

організація та забезпечення навчання та 
підвищення кваліфікації штатних та 

Враховано частково  
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залучених працівників надавача соціальних 
послуг; 

забезпечення найкращих інтересів дитини 
при наданні соціальних послуг; 

взаємодія з іншими надавачами 
соціальних послуг, навчальними закладами та 
закладами охорони здоров’я для надання 
отримувачам соціальних послуг інформації і 
забезпечення зворотного зв’язку щодо 
загального стану отримувачів соціальних 
послуг та їх досягнень; 

подання пропозицій щодо розвитку та 
вдосконалення соціальної політики з метою 
кращого задоволення основних потреб 
представників вразливих груп населення; 

формування Реєстру отримувачів 
соціальних послуг та забезпечення його 
ведення; 

виконання інших завдань, пов’язаних з 
реалізацією прав отримувачів соціальних 
послуг». 

 
383.   -254- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377) 

У назві статті 15 розділу ІІІ 
законопроекту слово «Завдання» замінити 
словом «Обов’язки»  

 

Враховано  

384. 2

9

8 

 -255- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Статтю 15 проекту пропонуємо викласти 
в такій редакції: 

«Стаття 15. Основні обов’язки надавачів 
соціальних послуг 

Основними обов’язками надавачів 
соціальних послуг є: 

надання соціальних послуг відповідно до 
потреб населення адміністративно-
територіальних одиниць/територіальних 
громад; 

проведення оцінки потреб осіб, сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах 
і не можуть самостійно їх подолати; 

надання соціальних послуг отримувачам 
соціальних послуг відповідно до 
індивідуальних потреб згідно з укладеним 

Враховано частково  
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договором про надання соціальних послуг або 
зверненням з урахуванням індивідуальних 
потреб за індивідуальним планом з 
дотриманням вимог державних стандартів 
соціальних послуг; 

збір статистичних даних щодо 
отримувачів соціальних послуг, з 
урахуванням статі, віку і місця проживання; 

проведення інформаційно-просвітницької 
та соціально-профілактичної роботи, 
спрямованої на запобігання складним 
життєвим обставинам; 

надання в доступній формі 
консультативної допомоги з питань 
отримання соціальних послуг, строків, 
порядку та умов їх надання, тарифів на такі 
послуги та їх вартість, можливості отримання 
таких послуг безкоштовно; 

надання допомоги отримувачам 
соціальних послуг з розвитку необхідних 
умінь та навичок, а також забезпечення їх 
доступу до відповідних ресурсів; 

планування та надання допомоги 
отримувачам соціальних послуг; 

представництво, у межах, визначених 
законом, інтересів отримувачів соціальних 
послуг, вжиття заходів щодо розв’язання їх 
проблем; 

підтримка зв’язків з навчальними 
закладами та закладами охорони здоров’я для 
надання отримувачам соціальних послуг 
інформації і забезпечення зворотного зв’язку 
щодо загального стану отримувачів 
соціальних послуг та їх досягнень; 

участь у розробленні та виконанні 
програм економічного і соціального розвитку 
Автономної Республіки Крим, областей, 
районів та міст у частині надання соціальних 
послуг вразливим групам населення; 

створення інформаційних матеріалів про 
діяльність надавачів соціальних послуг і 
забезпечення доступу до них шляхом 
розміщення на інформаційних стендах у 
приміщеннях надавачів соціальних послуг, 
засобах масової інформації, в Інтернеті; 
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підвищення ефективності системи 
надання соціальних послуг та ресурсів, що 
залучаються для надання соціальних послуг; 

формулювання та подання пропозицій 
щодо вдосконалення соціальної політики у 
сфері задоволення потреб представників 
вразливих груп населення; 

формування Реєстру отримувачів 
соціальних послуг та забезпечення його 
ведення. 

Інші обов’язки надавачів соціальних 
послуг визначаються іншими актами 
законодавства України та договорами про 
надання соціальної допомоги.» 

 
385.  Завданнями надавачів соціальних послуг є: -256- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 15 в абзаці першому частини 
першої слово «Завданнями» замінити на 
слово «Обов’язками»; 

 

Враховано по суті 

 

в статті 13 

 

386.   -257- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377) 

У другому абзаці статті 15 розділу ІІІ 
законопроекту слово «Завданнями» замінити 
словом «Обов’язками» 

 

Враховано по суті 

в статті 13 

 

387.  надання соціальних послуг відповідно до потреб 
населення адміністративно-територіальних 
одиниць/територіальних громад, які були визначені 
місцевими державними адміністраціями та органами 
місцевого самоврядування; 

   

388.  проведення оцінки потреб осіб, сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах і не 
можуть самостійно їх подолати; 

   

389.  визначення альтернативних підходів до 
розв’язання проблем отримувачів соціальних послуг; 

   

390.  надання соціальних послуг отримувачам 
соціальних послуг відповідно до індивідуальних 
потреб згідно з укладеним договором про надання 
соціальних послуг або зверненням з урахуванням 
індивідуальних потреб за індивідуальним планом з 
дотриманням вимог державних стандартів соціальних 
послуг; 

   

391.   -258- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37) Відхилено  
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Н.д.Колєсніков Д.В. (Реєстр.картка №405) 

В статті 15 після четвертого абзацу 
поповнити двома новими абзацами такого 
змісту: 

 «формування здорового способу життя, 
збереження здоров'я сімей, дітей та молоді» 
та 

 «інформування з питань 
працевлаштування та сприяння в цьому». 

392.  збір статистичних даних щодо отримувачів 
соціальних послуг, у тому числі з урахуванням статі, 
віку і місця проживання; 

   

393.  проведення інформаційно-просвітницької та 
соціально-профілактичної роботи, спрямованої на 
запобігання складним життєвим обставинам; 

-259- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37) 

Н.д.Колєсніков Д.В. (Реєстр.картка №405) 

В статті 15 в абзац 6 «проведення 
інформаційно-просвітницької та соціально-
профілактичної роботи, спрямованої на 
запобігання складним життєвим обставинам» 
доповнити словами «допомога в соціальній 
адаптації та формування відповідального 
ставлення суспільства до соціальних 
проблем». 

 

Відхилено  

394.  надання в доступній формі консультативної 
допомоги з питань отримання соціальних послуг, 
строків, порядку та умов їх надання, тарифів на такі 
послуги та їх вартість, можливості отримання таких 
послуг безкоштовно тощо; 

-260- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У абзаці восьмому частини першої  статті 
15: 

після слова «надання» та перед словом 
«такі» слово «тарифів» замінити на слово 
«плат»,  

після слів «безкоштовно» слово «тощо» 
вилучити; 

Враховано по суті 

 

в статті 13 

 

395.  надання допомоги отримувачам соціальних послуг 
з розвитку необхідних умінь та навичок, а також 
забезпечення їх доступу до відповідних ресурсів, у 
тому числі органів, установ, організацій; 

   

396.  планування та надання допомоги отримувачам 
соціальних послуг, включаючи кризове втручання та 
направлення до органів, підприємств, закладів, 
установ, організацій, які надають фінансову, 
юридичну і медичну допомогу, житло тощо; 

-261- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У абзаці десятому частини першої статті 
15 після слів «соціальних послуг» слова 
«включаючи кризове втручання та 
направлення до органів, підприємств, 
закладів, установ, організацій, які надають 

Враховано   
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фінансову, юридичну і медичну допомогу, 
житло тощо» вилучити; 

 

397.  представництво інтересів вразливих груп 
населення та отримувачів соціальних послуг у 
територіальній громаді, вжиття заходів щодо 
розв’язання їх проблем; 

   

398.  підтримка зв’язків з надавачами соціальних 
послуг, навчальними закладами та закладами охорони 
здоров’я для надання отримувачам соціальних послуг 
інформації і забезпечення зворотного зв’язку щодо 
загального стану отримувачів соціальних послуг та їх 
досягнень; 

   

399.  забезпечення участі у розслідуванні випадків 
недбалості або зловживань та вжиття заходів щодо 
захисту осіб, сімей; 

   

400.  участь у розробленні та виконанні програм 
економічного і соціального розвитку Автономної 
Республіки Крим, областей, районів та міст у частині 
надання соціальних послуг вразливим групам 
населення; 

   

401.  створення інформаційних матеріалів про 
діяльність надавачів соціальних послуг і забезпечення 
доступу до них шляхом розміщення на інформаційних 
стендах у приміщеннях надавачів соціальних послуг, 
засобах масової інформації, в Інтернеті; 

   

402.  підвищення ефективності системи надання 
соціальних послуг та ресурсів, що залучаються для 
надання соціальних послуг; 

   

403.  підтримка створення та розвиток різних форм 
самоорганізації отримувачів соціальних послуг; 

   

404.  подання пропозицій щодо розвитку та 
вдосконалення соціальної політики з метою кращого 
задоволення основних потреб представників 
вразливих груп населення; 

   

405.   -262- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37) 

Н.д.Колєсніков Д.В. (Реєстр.картка №405) 

В статті 15 після  абзацу 17доповнити 
новим абзацом  

«виявлення, підтримка талановитих дітей 
та молоді». 

Відхилено  

406.  виконання інших завдань, пов’язаних з    
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реалізацією прав отримувачів соціальних послуг; 

407.  формування Реєстру отримувачів соціальних 
послуг та забезпечення його ведення. 

-263- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

у абзаці двадцятому частини першої слово 
«формування» замінити на слова «надає 
встановлені цим законом відомості до». 

Враховано по суті  

408.   -264- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка 

№392) 

Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) 

Статтю 15 доповнити частиною 

другою такого змісту: 

Надавачі соціальних послуг зобов’язані: 

при наданні соціальних послуг неухильно 

дотримуватися вимог чинного законодавства, 

державних стандартів соціальних послуг і 

умов договору про надання соціальних 

послуг; 

надавати соціальні послуги вчасно і у 

повному обсязі; 

забезпечувати постійний контроль за 

якістю, повнотою і своєчасністю надання 

працівниками соціальних послуг; 

забезпечувати збереження і 

нерозповсюдження конфіденційної 

інформації про отримувачів соціальних 

послуг." 

 

Враховано частково  

409.   -265- Н.д.Довбенко М.В. (Реєстр.картка №84) 

Статтю 15 доповнити новими абзацами: 

        «Надавачі  соціальних послуг зі 

стаціонарного догляду зобов’язані: 

       1) при наданні послуг дотримуватися 

прав людини, положень цього Закону, інших 

нормативно-правових актів, державних 

стандартів та актів, що видаються 

саморегулівною організацією (у разі її 

створення); 

       2) інформувати отримувачів соціальних 

послуг зі стаціонарного догляду про порядок 

та умови їх надання, правила проживання в 

закладі, кваліфікаційний рівень та досвід 

персоналу; 

       3) надавати соціальні послуги зі 

Враховано частково   
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стаціонарного догляду відповідно до 

індивідуальних потреб та виключно на 

підставі договору про надання соціальних 

послуг зі стаціонарного догляду; 

4) надавати мешканцю, його 

представнику доступ до документів та 

інформації, пов’язаних з наданням соціальних 

послуг мешканцю, його станом здоров’я та 

добробутом; 

5) не порушувати цивільні та релігійні 

права мешканця; 

6) не розголошувати конфіденційну 

інформацію; 

7) не чинити перешкод у здійсненні 

контролю за станом надання соціальних 

послуг зі стаціонарного догляду; 

8) забезпечувати збереження особистих 

речей і цінностей отримувачів соціальних 

послуг; 

9) забезпечувати можливість 

безперешкодного прийому відвідувачів як у 

вихідні та святкові дні, так і в робочі дні в 

денний та вечірній час; 

10) забезпечувати раціональне 

трьохразове харчування, в тому числі 

дієтичне, з урахуванням віку і стану здоров’я 

мешканців в межах натуральних норм 

харчування; 

11) забезпечувати доступ до дрібних 

продуктів харчування та напоїв у перерві між 

основним прийманням їжі; 

12) забезпечувати отримання 

мешканцями засобів особистої гігієни та 

інших предметів необхідних для особистої 

гігієни; 

13) забезпечувати прибирання 

приміщень та кімнат за необхідності, але не 

рідше одного разу на добу; 

14) забезпечувати загальний медичний 

огляд мешканців не рідше одного разу на три 

місяці на добровільній основі; 

15) забезпечувати цілодобове медичне 

обслуговування, консультативна допомога; 
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16) забезпечувати комунально-

побутове обслуговування (опалення, 

освітлення, теле- та радіофікація, тепло- та 

водопостачання). 

        Надавач соціальних послуг на 

договірних засадах може залучати для 

надання певних послуг інші підприємства, 

установи, організації чи фізичних осіб. 

       Договором про надання соціальних 

послуг можуть визначатися інші обов’язки 

надавачів соціальних послуг.» 

 
410.  Стаття 16. Реєстри надавачів та отримувачів 

соціальних послуг 
-266- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 
Статтю 16 законопроекту викласти в такій 

редакції: 
«Стаття 15. Реєстр соціальних послуг 

1. Реєстр соціальних послуг (далі Реєстр) 
створюється для забезпечення: 

1) реалізації права особи/сім’ї на соціальні 
послуги; 

2) профілактики складних життєвих 
обставин; 

3) подолання складних життєвих 
обставин; 

4) мінімізації негативних наслідків 
складних життєвих обставин; 

6) обліку надавачів, отримувачів 
соціальних послуг та послуг, які їм 
надаються; 

7) координації діяльності у системі 
надання соціальних послуг. 

2. Реєстр складається з розділів про 
надавачів соціальних послуг (крім фізичних 
осіб, які надають соціальні послуги з догляду 
без здійснення підприємницької діяльності), 
про надавачів соціальних послуг - фізичних 
осіб, які надають соціальні послуги з догляду 

Враховано  Стаття 15. Реєстр соціальних 
послуг 

 



S  tabl  4607 станом на 19.12.2018.doc  19.12.2018  До проекту Закону України "Проект Закону про соціальні послуги" стор.   104 
 

M  29.03.2017 

1.  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції 

без здійснення підприємницької діяльності, 
про отримувачів соціальних послуг. 

3. До розділу про надавачів соціальних 
послуг (крім фізичних осіб, які надають 
соціальні послуги з догляду без здійснення 
підприємницької діяльності) вносяться такі 
відомості:  

1) найменування (для фізичних осіб - 
підприємців - прізвище, ім'я, по батькові), у 
тому числі скорочене (за наявності); 

2) ідентифікаційний код юридичної особи 
чи реєстраційний номер облікової картки 
платника податків фізичної особи-підприємця 
в Єдиному державному реєстрі підприємств і 
організацій України; 

3) організаційно-правова форма, вид 
громадського об’єднання, благодійної чи 
релігійної організації; 

4) місцезнаходження (для юридичної 
особи) та місце реєстрації місця проживання 
або місце фактичного проживання (для 
фізичної особи-підприємця); контактні 
телефони; 

перелік соціальних послуг, які має право 
надавати надавач соціальних послуг, їх зміст 
та обсяг, умови і порядок їх отримання;  

дата та результати проведення 
уповноваженими органами контролю за 
дотриманням надавачем соціальних послуг 
вимог, встановлених законодавством України 
про соціальні послуги. 

4. До розділу про надавачів  соціальних 
послуг - фізичних осіб, які надають соціальні 
послуги з догляду без здійснення 
підприємницької діяльності, вносяться такі 
відомості:  

прізвище, ім’я, по батькові; 

реєстраційний номер облікової картки 
платника  податків з Державного реєстру 
фізичних осіб – платників податків. Відомості 
про осіб, які через релігійні або інші 
переконання відмовилися від реєстраційного 
номера облікової картки платника  податків 
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та мають відповідний запис у безконтактному 
електронному носії паспорта громадянина 
України про наявність у них права 
здійснювати будь-які платежі за серією та/або 
номером паспорта, обліковуються в порядку, 
встановленому законодавством;  

число, місяць, рік народження;  

стать;  

громадянство;  

місце зареєстрованого та фактичного 
проживання (перебування);  

номер контактного телефону; 

місце (адреса) надання соціальних послуг 
з догляду, прізвище, ім’я, по батькові та 
реєстраційний номер облікової картки 
платника  податків з Державного реєстру 
фізичних осіб – платників податків 
отримувачів таких соціальних послуг. 

5. До розділу про отримувачів соціальних 
послуг вносяться такі відомості:  

прізвище, ім’я, по батькові;  

реєстраційний номер облікової картки 
платника  податків з Державного реєстру 
фізичних осіб – платників податків. Відомості 
про осіб, які через релігійні або інші 
переконання відмовилися від реєстраційного 
номера облікової картки платника  податків 
та мають відповідний запис у безконтактному 
електронному носії паспорта громадянина 
України про наявність у них права 
здійснювати будь-які платежі за серією та/або 
номером паспорта, обліковуються в порядку, 
встановленому законодавством; 

число, місяць, рік народження;  

стать;  

громадянство;  

місце зареєстрованого та фактичного 
проживання (перебування);  

місце навчання та/або місце роботи;  

номер контактного телефону; 

дата звернення про надання соціальних 
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послуг; 

дата та найменування юридичної особи,  
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, 
які повідомили про осіб/сімей, які 
перебувають в складних життєвих обставинах 
або в ситуаціях, які загрожують життю та 
здоров’ю особи/сім’ї.  Згода на внесення 
персональних даних про фізичну особу, яка 
повідомила про осіб/сімей, які перебувають в 
складних життєвих обставинах або в 
ситуаціях, які загрожують життю та здоров’ю 
особи/сім’ї, надається відповідною особою з 
дотриманням вимог Закону України "Про 
захист персональних даних";   

відомості про уповноважений орган 
системи надання соціальних послуг та/або 
надавача соціальних послуг, який розглянув 
заяву/повідомлення про надання соціальних 
послуг; 

дата та результати проведення оцінювання 
потреб особи/сім’ї (чинники, які зумовили 
складні життєві обставини, короткий опис 
складних життєвих обставин, перелік та обсяг 
соціальних послуг, яких потребує особа); 

дата прийняття рішення про 
надання/відмову у наданні соціальних послуг;  

відомості про надавачів соціальних 
послуг; 

дата укладення договору про надання 
соціальних послуг;  

місце (адреса) надання соціальних послуг;  

вичерпний перелік заходів з реалізації 
індивідуального плану надання соціальних 
послуг;  

дата та результати проведення 
моніторингу надання соціальних послуг, 
оцінки їх якості. 

6. Формування Реєстру здійснюється 
шляхом внесення до нього відповідної 
інформації уповноваженими органами та 
надавачами соціальних послуг (крім фізичних 
осіб, які надають соціальні послуги з догляду 
відповідно до цього Закону без здійснення 
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підприємницької діяльності). 

Внесення відомостей до Реєстру 
здійснюється протягом однієї доби з моменту 
настання відповідної події (надходження 
звернення/повідомлення про надання 
соціальних послуг, проведення оцінювання 
потреб особи/сім’ї, прийняття рішення про 
надання/відмову у наданні соціальних послуг, 
надання соціальних послуг, у тому числі тих, 
які надаються одноразово, екстрено 
(кризово), тощо). 

7. Доступ до Реєстру надається: 

1) працівникам надавача соціальних 
послуг, до посадових обов’язків яких 
відноситься питання внесення інформації до 
Реєстру, – в частині внесення до Реєстру 
інформації, визначеної цим Законом, а також 
перегляду внесеної ними інформації; 

2) працівникам уповноважених органів,  
до посадових обов’язків яких відноситься 
формування/реалізація політики з питань 
надання соціальних послуг – в частині 
внесення до Реєстру інформації, визначеної 
цим Законом, а також перегляду усієї 
інформації, що міститься в Реєстрі; 

Доступ відповідних працівників до 
Реєстру здійснюється з використанням 
електронного цифрового підпису, сумісного з 
програмним забезпеченням цього Реєстру. 

8. Держателем Реєстру є центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення. 

9. Адміністратором Реєстру є державне 
підприємство, визначене центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення, що належить 
до сфери його управління. 

 Адміністратор Реєстру  здійснює заходи 
із створення, впровадження і супроводження 
програмного забезпечення Реєстру, 
відповідає за його технічне і технологічне 
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забезпечення, збереження та захист даних 
Реєстру, здійснює технічні і технологічні 
заходи з надання, блокування та анулювання 
доступу до Реєстру, організовує та проводить 
навчання щодо роботи з Реєстром. 

10. Дані про отримувачів соціальних 
послуг зберігаються у Реєстрі протягом трьох 
років після завершення отримання ними 
соціальних послуг, про надавачів соціальних 
послуг - фізичних осіб, які надають соціальні 
послуги з догляду без здійснення 
підприємницької діяльності - протягом трьох 
років після завершення надання ними 
соціальних послуг, про інших надавачів– 
протягом трьох років після припинення їх 
діяльності відповідно до законодавства.  

11. Порядок формування, ведення та 
доступу до Реєстру визначається Кабінетом 
Міністрів України. 

Сукупність відомостей про фізичних осіб 
(персональні дані), що містяться в Реєстрі, є 
інформацією з обмеженим доступом. Обробка 
цих відомостей здійснюється з дотриманням 
вимог Закону України "Про захист 
персональних даних". 

Інформація з Реєстру використовується з 
додержанням вимог законів України "Про 
інформацію" та "Про захист персональних 
даних" виключно для потреб, визначених 
законодавством України про соціальні 
послуги». 

 
411.   -267- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

Статтю 16. Реєстри надавачів та 
отримувачів соціальних послуг – викласти у 
новій редакції: 

Стаття 16. Реєстри надавачів та 
отримувачів соціальних послуг 

Надавачі соціальних послуг, які 
відповідають критеріям діяльності надавачів 
таких послуг, включаються до Реєстру 
надавачів соціальних послуг (далі — Реєстр). 

Реєстр містить дані про надавачів 
соціальних послуг (найменування, адреса, 

Врахована частково  
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прізвище та ініціали керівника), перелік 
соціальних послуг, що надаються, а також 
про отримувачів, яким надаються такі 
послуги.  

Порядок формування та ведення реєстрів 
затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального 
захисту населення. 

Одержання, використання, поширення та 
зберігання конфіденційної інформації, що 
міститься в реєстрах, здійснюється з 
дотриманням вимог закону. 

 
412.   -268- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

Статтю 16 викласти у новій редакції 
такого змісту:  

«Стаття 16. Реєстр надавачів та 
отримувачів соціальних послуг 

Реєстр надавачів та отримувачів 
соціальних послуг створюється задля 
забезпечення державних органів, органів 
місцевого самоврядування, а також учасників 
цивільного обороту достовірною 
інформацією про соціальні послуги та їх 
надавачів і отримувачів.  

Реєстр надавачів та отримувачів 
соціальних послуг є єдиною автоматизованою 
державною системою збирання, накопичення 
(обліку), обробки, захисту, архівування та 
надання інформації про надавачів та 
отримувачів соціальних послуг.  

Держателем (розпорядником) Реєстру 
надавачів та отримувачів соціальних послуг є 
центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у 
сфері соціального захисту населення, який 
здійснює заходи із створення та 
супроводження програмного забезпечення 
цього реєстру та порталу електронних 
сервісів, а також відповідає за їх технічне і 
технологічне та інформаційне забезпечення, 
обмін, обробку, збереження, архівування та 
захист даних, що містяться у Реєстрі, надає, 

Враховано частково  
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блокує та (або) анулює доступ до Реєстру 
надавачів та отримувачів соціальних послуг, а 
також провадить навчання роботі з цим 
реєстром.  

Порядок формування, ведення та 
користування даними Реєстру надавачів та 
отримувачів соціальних послуг визначає його 
держатель.  

Держатель Реєстру надавачів та 
отримувачів соціальних послуг вносить до 
цього реєстру такі відомості щодо кожного 
надавача та отримувача соціальних послуг 
про:  

1) повне їх найменування та:  
для юридичної особи: ідентифікаційний 

код, адреса місцезнаходження, дані про 
керівника цього суб'єкта (прізвище, ім'я, по 
батькові, телефони, адреса електронної 
пошти, країна громадянства, наявність 
громадянства іншої країни),  

для фізичної особи – підприємця: 
прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер 
паспорта, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків, адреса 
місцезнаходження, телефони, адреса 
електронної пошти, країна громадянства, 
наявність громадянства іншої країни;  

2) правові підстави щодо надання чи 
отримання соціальних послуг (номер та дата 
договору на надання соціальних послуг).                   

Реєстр надавачів та отримувачів 
соціальних послуг ведеться українською 
мовою.  

У Реєстрі надавачів та отримувачів 
соціальних послуг містяться документи в 
електронній формі.  

Програмне забезпечення Реєстру 
надавачів та отримувачів соціальних послуг:  

1) має відповідати державним 
стандартам, що забезпечує його сумісність та 
взаємодію з іншими інформаційними 
(автоматизованими) або інформаційно-
телекомунікаційними системами та (або) 
телекомунікаційними мережами України;  

2) є об'єктом права державної власності.  
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Реєстр надавачів та отримувачів 
соціальних послуг може містить дані про 
перелік соціальних послуг, що надаються, та 
вразливі групи населення, яким надаються 
послуги з соціального забезпечення. 

Включення відомостей до Реєстру 
надавачів та отримувачів соціальних послуг 
здійснюється безоплатно протягом 14 днів на 
підставі заяви про включення до Реєстру 
надавача соціальних послуг, що подається 
надавачем чи отримувачем соціальних послуг 
до центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у 
сфері соціального захисту населення, іншого 
центрального органу виконавчої влади або 
відповідної місцевої державної адміністрації 
чи органу місцевого самоврядування.  

Форму та зміст заяви про включення до 
Реєстру надавача соціальних послуг 
встановлює розпорядник Реєстру надавачів та 
отримувачів соціальних послуг.  

Для включення надавача соціальних 
послуг до Реєстру надавачів та отримувачів 
соціальних послуг він має подати заяву із 
зазначенням:  

1) його повного найменування, 
поштової адреси місцезнаходження, номерів 
засобів зв’язку (телефони, адреса електронної 
пошти);  

2) перелік соціальних послуг;  
3) підстав, що підтверджує 

відповідність критеріям діяльності, які 
містить дані про: 

фаховий рівень працівників, які 
надають соціальні послуги, що 
підтверджується документом про освіту 
державного зразка,  

кваліфікацію медичних працівників 
(для надавачів соціальних послуг, що 
надають соціальні послуги з догляду),  

наявність у працівників особистих 
медичних книжок та вчасність проходження 
обов’язкових медичних оглядів,  

наявність матеріально-технічної бази, 
необхідної для надання соціальних послуг; 
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власного чи орендованого приміщення для 
проживання (розміщення на ніч) (для 
надавачів соціальних послуг, що надають 
соціальні послуги з проживання (розміщення 
на ніч), притулку; автотранспортних засобів 
(для надавачів соціальних послуг, що 
надають соціальні послуги з кризового та 
екстреного втручання, соціальної 
профілактики); 

4) можливість забезпечення 
харчуванням (для надавачів соціальних 
послуг, що надають соціальні послуги з 
догляду, надання притулку, соціально-
психологічної реабілітації, які передбачають 
харчування); 

5) наявність навчальних програм для: 
- прийомних батьків (для надавачів 

соціальних послуг з влаштування до сімейних 
форм виховання),  

- осіб, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, з метою набуття ними 
соціально-побутових навичок, запобігання 
виникненню складних життєвих обставин 
(для надавачів соціальних послуг, що 
надають соціальні послуги з підтриманого 
проживання, соціальної адаптації, соціальної 
інтеграції та реінтеграції, соціальної 
реабілітації, соціального 
супроводу/патронажу, соціальної 
профілактики). 

Витребування інших відомостей та 
документів, не передбачених цією статтею, 
забороняється. 

Надавачеві соціальних послуг 
відмовляється у включенні відомостей про 
нього до Реєстру надавачів та отримувачів 
соціальних послуг у разі:  

подання заяву із не повністю вказаними 
відомостями,  

невідповідності критеріям діяльності 
надавачів соціальних послуг.  

Одержання, використання, поширення 
та зберігання конфіденційної інформації, що 
міститься у Реєстрі надавачів та отримувачів 
соціальних послуг, здійснюється з 
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дотриманням вимог закону. 
Центральний орган виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної 
політики у сфері соціального захисту 
населення, може прийняти рішення про 
тимчасове блокування доступу до Реєстру 
надавачів та отримувачів соціальних послуг 
користувачів, що знаходяться на території 
збройного конфлікту, проведення 
антитерористичної операції та (або) на 
неконтрольованій владою України території 
України (тимчасово окупованій території 
України).». 

 
413.     1. Реєстр соціальних послуг (далі Реєстр) 

створюється для забезпечення: 

414.     1) реалізації права особи/сім’ї на соціальні 

послуги; 
415.     2) профілактики складних життєвих 

обставин; 
416.     3) подолання складних життєвих 

обставин; 
417.     4) мінімізації негативних наслідків 

складних життєвих обставин; 
418.     6) обліку надавачів, отримувачів 

соціальних послуг та послуг, які їм 

надаються; 
419.     7) координації діяльності у системі 

надання соціальних послуг. 
420.     2. Реєстр складається з розділів про 

надавачів соціальних послуг (крім фізичних 

осіб, які надають соціальні послуги з догляду 

без здійснення підприємницької діяльності), 

про надавачів соціальних послуг - фізичних 

осіб, які надають соціальні послуги з догляду 

без здійснення підприємницької діяльності, 

про отримувачів соціальних послуг. 
421.     3. До розділу про надавачів соціальних 

послуг (крім фізичних осіб, які надають 

соціальні послуги з догляду без здійснення 

підприємницької діяльності) вносяться такі 

відомості:  
422.     1) найменування (для фізичних осіб - 

підприємців - прізвище, ім'я, по батькові), у 
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тому числі скорочене (за наявності); 
423.     2) ідентифікаційний код юридичної особи 

чи реєстраційний номер облікової картки 

платника податків фізичної особи-підприємця 

в Єдиному державному реєстрі підприємств і 

організацій України; 
424.     3) організаційно-правова форма, вид 

громадського об’єднання, благодійної чи 

релігійної організації; 
425.     4) місцезнаходження (для юридичної 

особи) та місце реєстрації місця проживання 

або місце фактичного проживання (для 

фізичної особи-підприємця); контактні 

телефони; 
426.     перелік соціальних послуг, які має право 

надавати надавач соціальних послуг, їх зміст 

та обсяг, умови і порядок їх отримання;  
427.     дата та результати проведення 

уповноваженими органами контролю за 

дотриманням надавачем соціальних послуг 

вимог, встановлених законодавством України 

про соціальні послуги. 
428.     4. До розділу про надавачів  соціальних 

послуг - фізичних осіб, які надають соціальні 

послуги з догляду без здійснення 

підприємницької діяльності, вносяться такі 

відомості:  
429.     прізвище, ім’я, по батькові; 

430.     реєстраційний номер облікової картки 

платника  податків з Державного реєстру 

фізичних осіб – платників податків. Відомості 

про осіб, які через релігійні або інші 

переконання відмовилися від реєстраційного 

номера облікової картки платника  податків 

та мають відповідний запис у безконтактному 

електронному носії паспорта громадянина 

України про наявність у них права 

здійснювати будь-які платежі за серією та/або 

номером паспорта, обліковуються в порядку, 

встановленому законодавством;  
431.     число, місяць, рік народження;  

432.     стать;  

433.     громадянство;  
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434.     місце зареєстрованого та фактичного 

проживання (перебування);  
435.     номер контактного телефону; 

436.     

 

місце (адреса) надання соціальних послуг 

з догляду, прізвище, ім’я, по батькові та 

реєстраційний номер облікової картки 

платника  податків з Державного реєстру 

фізичних осіб – платників податків 

отримувачів таких соціальних послуг. 
437.     5. До розділу про отримувачів соціальних 

послуг вносяться такі відомості:  
438.     прізвище, ім’я, по батькові;  

439.     реєстраційний номер облікової картки 

платника  податків з Державного реєстру 

фізичних осіб – платників податків. Відомості 

про осіб, які через релігійні або інші 

переконання відмовилися від реєстраційного 

номера облікової картки платника  податків 

та мають відповідний запис у безконтактному 

електронному носії паспорта громадянина 

України про наявність у них права 

здійснювати будь-які платежі за серією та/або 

номером паспорта, обліковуються в порядку, 

встановленому законодавством; 
440.     число, місяць, рік народження;  

441.     стать;  

442.     громадянство;  

443.     місце зареєстрованого та фактичного 

проживання (перебування);  
444.     місце навчання та/або місце роботи;  

445.     номер контактного телефону; 

446.     дата звернення про надання соціальних 

послуг; 
447.     дата та найменування юридичної особи,  

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, 

які повідомили про осіб/сімей, які 

перебувають в складних життєвих обставинах 

або в ситуаціях, які загрожують життю та 

здоров’ю особи/сім’ї.  Згода на внесення 

персональних даних про фізичну особу, яка 

повідомила про осіб/сімей, які перебувають в 

складних життєвих обставинах або в 



S  tabl  4607 станом на 19.12.2018.doc  19.12.2018  До проекту Закону України "Проект Закону про соціальні послуги" стор.   116 
 

M  29.03.2017 

1.  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції 

ситуаціях, які загрожують життю та здоров’ю 

особи/сім’ї, надається відповідною особою з 

дотриманням вимог Закону України "Про 

захист персональних даних";   
448.     відомості про уповноважений орган 

системи надання соціальних послуг та/або 

надавача соціальних послуг, який розглянув 

заяву/повідомлення про надання соціальних 

послуг; 
449.     дата та результати проведення оцінювання 

потреб особи/сім’ї (чинники, які зумовили 

складні життєві обставини, короткий опис 

складних життєвих обставин, перелік та обсяг 

соціальних послуг, яких потребує особа); 
450.     дата прийняття рішення про 

надання/відмову у наданні соціальних послуг;  
451.     відомості про надавачів соціальних 

послуг; 
452.     дата укладення договору про надання 

соціальних послуг;  
453.     місце (адреса) надання соціальних послуг;  

454.     вичерпний перелік заходів з реалізації 

індивідуального плану надання соціальних 

послуг;  
455.     дата та результати проведення 

моніторингу надання соціальних послуг, 

оцінки їх якості. 
456.  Надавачі соціальних послуг, які відповідають 

критеріям діяльності надавачів таких послуг, 
включаються до Реєстру надавачів соціальних послуг 
(далі - Реєстр). 

-269- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

У частині першій статті 16 після слів 
«соціальних послуг, які» доповнити словами 
«претендують на державне фінансування 
та». 

 

Відхилено  

457.  Реєстр містить дані про надавачів соціальних 
послуг (найменування, адреса, прізвище та ініціали 
керівника), перелік соціальних послуг, що надаються, 
а також про вразливі групи населення, яким 
надаються такі послуги. 

-270- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

У статті 16 проекту Закону: 
у частині другій слова «(найменування, 

адреса, прізвище та ініціали керівника)» 
замінити словами «юридичних осіб 
(найменування, прізвище та ініціали 
керівника, адреса, контакти) та фізичних 
осіб-підприємців (прізвище, ім’я, по 
батькові, місце проживання, контакти)»; 

 

Враховано частково 6. Формування Реєстру здійснюється 

шляхом внесення до нього відповідної 

інформації уповноваженими органами та 

надавачами соціальних послуг (крім фізичних 

осіб, які надають соціальні послуги з догляду 

відповідно до цього Закону без здійснення 

підприємницької діяльності). 
 

http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2297-17
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458.  Включення до Реєстру надавачів соціальних 
послуг здійснюється безоплатно протягом 14 днів на 
підставі письмової заяви надавача соціальних послуг 
до відповідного уповноваженого органу у сфері 
надання соціальних послуг за місцем державної 
реєстрації надавачів соціальних послуг. 

  Внесення відомостей до Реєстру 

здійснюється протягом однієї доби з моменту 

настання відповідної події (надходження 

звернення/повідомлення про надання 

соціальних послуг, проведення оцінювання 

потреб особи/сім’ї, прийняття рішення про 

надання/відмову у наданні соціальних послуг, 

надання соціальних послуг, у тому числі тих, 

які надаються одноразово, екстрено 

(кризово), тощо). 

 
459.     7. Доступ до Реєстру надається: 

460.     1) працівникам надавача соціальних 

послуг, до посадових обов’язків яких 

відноситься питання внесення інформації до 

Реєстру, – в частині внесення до Реєстру 

інформації, визначеної цим Законом, а також 

перегляду внесеної ними інформації; 

 
461.  Центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення, до Реєстру 
включаються надавачі соціальних послуг державного 
сектору та громадські об’єднання, благодійні 
організації із статусом всеукраїнських. 

271- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину четверту статті 16 – виключити. 

 

Враховано по суті 

 

Порядок 
формування та 
ведення Реєстру 
визначається КМУ 

2) працівникам уповноважених органів,  

до посадових обов’язків яких відноситься 

формування/реалізація політики з питань 

надання соціальних послуг – в частині 

внесення до Реєстру інформації, визначеної 

цим Законом, а також перегляду усієї 

інформації, що міститься в Реєстрі; 
 

462.  Місцевими державними адміністраціями та 
органами місцевого самоврядування включаються 
надавачі соціальних послуг комунального та 
недержавного секторів. 

-272- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

у частині п’ятій статті 16 слово 
«недержавного» замінити словом 
«приватного»; 

 

Враховано по суті 

 

Порядок 
формування та 
ведення Реєстру 
визначається КМУ 

Доступ відповідних працівників до 

Реєстру здійснюється з використанням 

електронного цифрового підпису, сумісного з 

програмним забезпеченням цього Реєстру. 

463.   -273- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину п’яту статті 16 – виключити. 
 

Враховано по суті 

 

Порядок 
формування та 
ведення Реєстру 
визначається КМУ 

 

464.     8. Держателем Реєстру є центральний 

орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері 
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соціального захисту населення. 

465.     9. Адміністратором Реєстру є державне 

підприємство, визначене центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері 

соціального захисту населення, що належить 

до сфери його управління. 

 Адміністратор Реєстру  здійснює заходи 

із створення, впровадження і супроводження 

програмного забезпечення Реєстру, 

відповідає за його технічне і технологічне 

забезпечення, збереження та захист даних 

Реєстру, здійснює технічні і технологічні 

заходи з надання, блокування та анулювання 

доступу до Реєстру, організовує та проводить 

навчання щодо роботи з Реєстром. 

466.     10. Дані про отримувачів соціальних 

послуг зберігаються у Реєстрі протягом трьох 

років після завершення отримання ними 

соціальних послуг, про надавачів соціальних 

послуг - фізичних осіб, які надають соціальні 

послуги з догляду без здійснення 

підприємницької діяльності - протягом трьох 

років після завершення надання ними 

соціальних послуг, про інших надавачів– 

протягом трьох років після припинення їх 

діяльності відповідно до законодавства.  

 
467.  У заяві надавачів соціальних послуг зазначаються 

найменування юридичної особи чи фізичної особи - 
підприємця, її місцезнаходження, поштова адреса, 
номери засобів зв’язку, а також (за наявності) адреси 
офіційного веб-сайту та електронної пошти. До заяви 
також додаються копія статуту (положення) 
юридичної особи та інформація за підписом керівника 
надавача соціальних послуг або уповноваженої ним 
особи, що підтверджує відповідність критеріям 
діяльності, і містить дані про: 

-274- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

у абзаці першому частини шостої статті 
16: 

у першому реченні слова «зазначаються 
найменування юридичної особи чи фізичної 
особи — підприємця, її місцезнаходження» 
замінити словами «про включення до 
Реєстру зазначаються прізвище, ім’я та по 
батькові (найменування) фізичної особи – 
підприємця (юридичної особи), її місце 
проживання (місцезнаходження)»; 

 

Враховано по суті  

468.   -275- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

у другому реченні абзацу першого 
частини шостої статті 16 : 

Враховано по суті 
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після слів «також додаються копія» 
додати слова «паспорту фізичної особи – 
підприємця або»; 

після слів «підтверджує відповідність 
критеріям діяльності» доповнити словами 
«надавачів соціальних послуг»; 

 

Порядок 
формування та 
ведення Реєстру 
визначається КМУ 

469.  фаховий рівень працівників, які надають соціальні 
послуги, що підтверджується документом про освіту 
державного зразка; кваліфікацію медичних 
працівників (для надавачів соціальних послуг, що 
надають соціальні послуги з догляду); 

-276- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Абзац другий частини п’ятої статті 16 
після слів «про освіту державного зразка» 
доповнити словами «кваліфікацію 
медичних працівників (для надавачів 
соціальних послуг, що надають соціальні 
послуги з догляду)». 

 

Враховано по суті 

 

Порядок 
формування та 
ведення Реєстру 
визначається КМУ  

 

 

470.  наявність у працівників особистих медичних 
книжок та вчасність проходження обов’язкових 
медичних оглядів; 

-277- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Абзац третій частини п’ятої статті 16 після 
слів «медичних оглядів» доповнити словами 
«, відповідно до вимог стандартів». 

Відхилено  

471.  відсутність заборгованості із сплати податків і 
зборів; 

   

472.  наявність матеріально-технічної бази, необхідної 
для надання соціальних послуг; власного чи 
орендованого приміщення для проживання 
(розміщення на ніч) (для надавачів соціальних послуг, 
що надають соціальні послуги з проживання 
(розміщення на ніч), притулку; автотранспортних 
засобів (для надавачів соціальних послуг, що надають 
соціальні послуги з кризового та екстреного 
втручання, соціальної профілактики); 

-278- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

У абзаці п’ятому частини п’ятої статті 16 
слова «власного чи орендованого 
приміщення для проживання (розміщення 
на ніч) (для надавачів соціальних послуг, 
що надають соціальні послуги з 
проживання (розміщення на ніч), 
притулку; автотранспортних засобів (для 
надавачів соціальних послуг, що надають 
соціальні послуги з кризового та 
екстреного втручання, соціальної 
профілактики)» - виключити. 

 

Враховано  

473.  можливість забезпечення харчуванням (для 
надавачів соціальних послуг, що надають соціальні 
послуги з догляду, надання притулку, соціально-
психологічної реабілітації, які передбачають 
харчування); 

-279- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Абзац шостий частини п’ятої статті 16   
виключити. 

Враховано  

474.  наявність навчальних програм для: 280- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Абзац сьомий частини п’ятої статті 16   
виключити. 

 

Враховано  
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475.  - прийомних батьків (для надавачів соціальних 
послуг з влаштування до сімейних форм виховання); 

281- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Абзац восьмий частини п’ятої статті 16   
виключити. 

 

Враховано  

476.  - осіб, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, з метою набуття ними соціально-
побутових навичок, запобігання виникненню 
складних життєвих обставин (для надавачів 
соціальних послуг, що надають соціальні послуги з 
підтриманого проживання, соціальної адаптації, 
соціальної інтеграції та реінтеграції, соціальної 
реабілітації, соціального супроводу/патронажу, 
соціальної профілактики). 

282- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Абзац дев’ятий частини п’ятої статті 16   
виключити. 

Враховано  

477.  Витребування інших відомостей та документів, не 
передбачених цією статтею, забороняється. 

   

478.  Надавачеві соціальних послуг відмовляється у 
включенні відомостей про нього до Реєстру у разі: 

   

479.  подання не повного комплекту документів;    

480.  невідповідності критеріям діяльності надавачів 
соціальних послуг. 

   

481.  Надавачі соціальних послуг ведуть Реєстр 
отримувачів соціальних послуг, який містить 
інформацію про отримувачів соціальних послуг 
(прізвище, ім’я, по батькові), підстави для отримання 
соціальних послуг, перелік соціальних послуг, які 
необхідно надати і наданих, та іншу інформацію, 
пов’язану з наданням соціальних послуг. 

   

482.  Порядок формування та ведення реєстрів 
затверджується центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики 
у сфері соціального захисту населення. 

   

483.  Одержання, використання, поширення та 
зберігання конфіденційної інформації, що міститься в 
реєстрах, здійснюється з дотриманням вимог закону. 

-283- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

Частину одинадцяту статті 16 
виключити. 

Відхилено  

 

484.   -284- Н.д.Довбенко М.В. (Реєстр.картка №84) 

Статтю 16 доповнити новими абзацами: 

      «Для надання соціальних послуг зі 

стаціонарного догляду за особами похилого 

віку заклад повинен отримати дозвіл на 

надання соціальних послуг зі стаціонарного 

догляду за особами похилого віку. 

     Для отримання дозволу заклад подає до 

Враховано по суті 

 

в статті 13 

передбачено, що надавач 

має відповідати 

критеріям діяльності, 

визначеним КМУ 
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саморегулівної організації заяву разом із 

наступними документами: 

1) належним чином завірені копії установчих 

документів; 

2) належним чином завірені копії 

затверджених внутрішніх правил та умов 

надання соціальних послуг зі стаціонарного 

догляду, правил проживання, стандартів 

догляду; 

3) належним чином завірена копія примірного 

договору про надання соціальних послуг зі 

стаціонарного догляду за особами похилого 

віку; 

4) довідку щодо наявності матеріально-

технічної бази, яка відповідає встановленим 

цим Законом вимогам; 

5) довідку про освітній та кваліфікаційний 

рівень персоналу; 

6) документи, що підтверджують право на 

приміщення, де розміщений заклад. 

 Форма заяви, довідок, порядок розгляду заяв 

та документів, форма дозволу, 

затверджуються саморегулівною 

організацією. 

        Рішення про видачу дозволу або про 

відмову у видачі приймається 

саморегулівною організацією протягом 

десяти робочих днів з моменту отримання 

всіх документів.  

У випадку не подання закладом всіх 

документів, визначених частиною третьою 

даної статті, закладу надається 5 денний 

термін для усунення причин, які стали 

підставою для зупинення розгляду заяви. 

      Саморегулівна організація відмовляє у 

видачі дозволу у випадку: 

неподання документів, необхідних для 

прийняття рішення про видачу дозволу; 

виявлення недостовірних відомостей у 

поданих документах. 

      Дозвіл може бути анульований 

саморегулівною організацією у випадку: 

     виявлення факту надання в заяві про 
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видачу дозволу та документах, що додаються 

до неї, недостовірної інформації; 

     недотримання закладом вимог цього 

Закону, інших нормативно-правових актів, 

державних стандартів, етичних норм та 

правил; 

     порушення закладом прав отримувачів 

соціальних послуг, гарантованих 

Конституцією України, іншими 

законодавчими актами України.  

     Рішення про відмову у видачі дозволу чи 

анулювання дозволу може бути оскаржено в 

судовому порядку.» 
 

485.     11. Порядок формування, ведення та 
доступу до Реєстру визначається Кабінетом 
Міністрів України. 

486.    

 

 Сукупність відомостей про фізичних осіб 

(персональні дані), що містяться в Реєстрі, є 

інформацією з обмеженим доступом. Обробка 

цих відомостей здійснюється з дотриманням 

вимог Закону України "Про захист 

персональних даних". 
487.     Інформація з Реєстру використовується з 

додержанням вимог законів України "Про 

інформацію" та "Про захист персональних 

даних" виключно для потреб, визначених 

законодавством України про соціальні 

послуги. 
488.  Стаття 17. Співпраця в системі надання 

соціальних послуг 
-285- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 17 законопроекту виключити 

 

Враховано  

489.  З метою забезпечення безперервності, наступності 
та різноманітності соціальних послуг надавачі 
соціальних послуг взаємодіють з іншими надавачами, 
а також органами, організаціями, установами, 
закладами системи соціального захисту, охорони 

   

http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2297-17
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/2657-12
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/2657-12
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/2297-17
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/2297-17
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здоров’я, освіти, установами виконання покарань, 
органами опіки та піклування, прокуратури, 
правоохоронними органами. 

490.  Взаємодія надавачів соціальних послуг з іншими 
установами та закладами стосовно виявлення 
отримувачів соціальних послуг та надання їм таких 
послуг здійснюється в порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України. 

-286- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину другу статті 17 викласти в такій 
редакції: 

«З метою уникнення конфліктів інтересів 
та забезпечення чіткого розмежування 
повноважень та відповідальності сторін щодо 
взаємодії надавачів соціальних послуг з 
іншими установами та закладами стосовно 
виявлення отримувачів соціальних послуг та 
надання їм таких послуг здійснюється в 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України.» 

 

Враховано по суті  

 

 

 статтею  8 
передбачено, що 
порядок взаємодії  
суб’єктів ситеми 
надання соцпослуг 
затверджується 
Мінсоцполітики 

 

491.  Умови взаємодії надавачів соціальних послуг 
визначаються договорами про надання соціальних 
послуг. 

-287- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

У частині третій статті 17 слова «Умови 
взаємодії» замінити словами «Додаткові 
умови взаємодії». 

 

Відхилено  

492.   -288- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка №304) 

У абзаці третьому статті 17 

законопроекту слова «про надання 

соціальних послуг» замінити словами «між 

ними». 
 

Враховано по суті  

 

 

 статтею  8 
передбачено, що 
порядок взаємодії  
суб’єктів ситеми 
надання соцпослуг 
затверджується 
Мінсоцполітики 

 

493.   -289- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 17:  
доповнити статтю новою частиною 

четвертою такого змісту:  
«Для підвищення рівня надання 

соціальних послуг центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення, та інші 
центральні органи виконавчої влади, 
відповідні місцеві державні адміністрації 

Враховано 

 

 

у статті 11 
передбачено 
залучення до надання 
соцпослуг надавачів 
недержавного сектору 
через державно-
приватне партнерство  
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або органи місцевого самоврядування 
залучають суб'єктів господарювання та 
(або) фізичних осіб відповідно до Закону 
України «Про державно-приватне 
партнерство».». 

 
494.  Розділ ІV -290- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Слова та цифри «Розділ ІV ПОРЯДОК 
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» 
замінити словами та цифрами «Розділ ІІІ 
КЛАСИФІКАЦІЯ, ТИПИ ТА ПОРЯДОК 
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» 

Враховано Розділ ІІІ 

495.   -291- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

 
Слова і цифри «Розділ ІV» замінити 

словами і цифрами «Глава ІV» 

Відхилено  

496.  ПОРЯДОК НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ 

  КЛАСИФІКАЦІЯ, ТИПИ ТА 
ПОРЯДОК НАДАННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

497.  Стаття 18. Класифікація соціальних послуг -292- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Назву та частину першу статті 18 
викласти в такій редакції: 

«Стаття 16. Класифікація соціальних 
послуг 

1. Соціальні послуги поділяються на 
послуги, спрямовані на: 

1) соціальну профілактику — 
попередження виникнення складних 
життєвих обставин та/або потрапляння в 
них особи/сім’ї; 

2) соціальну підтримку — подолання 
особою/сім’єю складних життєвих 

Враховано  

Стаття 16. Класифікація 
соціальних послуг 
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обставин; 
3) соціальне обслуговування — 

мінімізація негативних для особи/сім’ї 
наслідків складних життєвих обставин, 
підтримка їх життєдіяльності та 
включення у громаду». 

498.   -293- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

Статтю 18. Класифікація соціальних 
послуг – викласти у новій редакції: 

«Стаття 18. Класифікація соціальних 

послуг  

Соціальні послуги поділяються на: 

первинні – соціальні послуги, що не 

передбачають надання постійної або 

систематичної комплексної допомоги 

(інформування, консультування, 

посередництво, надання притулку, 

представництво інтересів тощо); 

комплексні — соціальні послуги, що 

передбачають узгоджені дії фахівців з 

надання постійної або систематичної 

комплексної допомоги (догляд, влаштування 

до сімейних форм виховання, патронат над 

дитиною, соціальна реабілітація, 

соціальний супровід/патронаж, кризове 

втручання, підтримане проживання, соціальна 

адаптація, соціальна інтеграція та 

реінтеграція, абілітація тощо); 

спеціалізовані – специфічні соціальні 

послуги, що надаються певній категорії 

отримувачів соціальних послуг (ВІЛ-

інфікованим особам, батькам або особам, 

що їх заміщають, в яких зникли діти, 

особам, що потребують паліативного 

догляду, особам, що постраждали від торгівлі 

людьми, потерпілим від насильства особам, 

внутрішньо переміщеним особам; 

корекційна робота з особами, які вчинили 

насильство в сім’ї тощо). До спеціалізованих 

послуг також відносяться послуги 

безоплатних телефонних національних 

гарячих ліній тощо; 

екстрені (кризові) — соціальні послуги, 

що невідкладно (протягом доби) надаються 

Враховано частково  
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отримувачам у зв’язку з обставинами, які 

загрожують їх життю та / або здоров’ю. 

Перелік соціальних послуг визначається 

та затверджується центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері соціального 

захисту населення. 

Зміст, умови і порядок надання соціальних 

послуг, показники (індикатори) якості їх 

надання визначаються державним стандартом 

соціальних послуг». 

 
499.  Соціальні послуги залежно від спрямування та 

змісту поділяються на: 
  1. Соціальні послуги поділяються на 

послуги, спрямовані на: 
 

500.  послуги соціальної профілактики - соціальні 
послуги, спрямовані на запобігання виникненню або 
погіршенню складних життєвих обставин особи, сім’ї; 

-294- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Абзац другий частини першої статті 18 
доповнити останніми словами «ситуації в 
громаді». 

Відхилено 1) соціальну профілактику — 

попередження виникнення складних 

життєвих обставин та/або потрапляння в них 

особи/сім’ї; 

501.  послуги соціальної підтримки - соціальні послуги, 
що сприяють та допомагають отримувачу соціальних 
послуг подолати складні життєві обставини або 
мінімізувати їх негативні наслідки; 

  2) соціальну підтримку — подолання 

особою/сім’єю складних життєвих обставин; 

502.  послуги соціального обслуговування - соціальні 
послуги, спрямовані на подолання або пом’якшення 
складних життєвих обставин громадян похилого віку, 
інвалідів, хворих на невиліковні хвороби для 
підтримки їх соціального статусу та повноцінної 
життєдіяльності. 

  3) соціальне обслуговування — 

мінімізація негативних для особи/сім’ї 

наслідків складних життєвих обставин, 

підтримка їх життєдіяльності та включення у 

громаду. 

503.   -295- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Абзац четвертий частини першої статті 18 
викласти в такій редакції: 

«послуги соціального обслуговування 
— соціальні послуги, спрямовані на 
подолання або пом’якшення складних 
життєвих обставин особи, якості її життя 
та повноцінної життєдіяльності» 

 

Враховано частково  

504.   -296- Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140) 

Статтю 18 доповнити наступним абзацом:  

«Послуги соціальної реабілітації - 
комплекс заходів, спрямованих на 
відновлення або поліпшення здібностей 

Відхилено  
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людини до соціального функціонування, з 
метою забезпечення повернення соціального 
статусу і включення в суспільство в 
установах соціального догляду та соціальної 
реабілітації  за місцем проживання, або в 
установах соціального догляду та соціальної 
реабілітації.» 

 

505.   -297- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину першу статті 18 доповнити 

останнім абзацом п’ятим такого змісту: 

«екстрені (кризові) — соціальні 

послуги, що невідкладно (протягом доби) 

надаються отримувачам у зв’язку з 

обставинами, які загрожують їх життю та / 

або здоров’ю» 

 

Враховано 

у пункті 4 статті 16 

 

506.   -298- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка 

№392) 

Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) 

Частину першу статті 18 доповнити 

абзацами такого змісту: 

"соціально-побутові послуги - 

забезпечення продуктами харчування, м'яким 

та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, 

транспортними послугами, засобами малої 

механізації, здійснення соціально-побутового 

патронажу, соціально-побутової адаптації, 

виклик лікаря, придбання та доставка 

медикаментів тощо;  

психологічні послуги - надання 

консультацій з питань психічного здоров'я та 

поліпшення взаємин з оточуючим соціальним 

середовищем, застосування 

психодіагностики, спрямованої на вивчення 

соціально-психологічних характеристик 

особистості, з метою її психологічної корекції 

або психологічної реабілітації, надання 

методичних порад;  

соціально-педагогічні послуги - 

виявлення та сприяння розвитку різнобічних 

інтересів і потреб осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, організація 

Відхилено 

 

в законі нема 

переліку соцпослуг. 

 

перелік  соцпослуг 
визначений у 
Класифікаторі 
соцпослуг, який 
затверджується 
Мінсоцполітики  
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індивідуального навчального, виховного та 

корекційного процесів, дозвілля, спортивно-

оздоровчої, технічної та художньої діяльності 

тощо, а також залучення до роботи 

різноманітних закладів, громадських 

організацій, заінтересованих осіб;  

соціально-медичні послуги - консультації 

щодо запобігання виникненню та розвитку 

можливих органічних розладів особи, 

збереження, підтримка та охорона її здоров'я, 

здійснення профілактичних, лікувально-

оздоровчих заходів, працетерапія;  

соціально-економічні послуги - 

задоволення матеріальних інтересів і потреб 

осіб, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, що реалізуються у формі надання 

натуральної чи грошової допомоги, а також 

допомоги у вигляді одноразових компенсацій;  

юридичні послуги - надання консультацій 

з питань чинного законодавства, здійснення 

захисту прав та інтересів осіб, які 

перебувають у складних життєвих 

обставинах, сприяння застосуванню 

державного примусу і реалізації юридичної 

відповідальності осіб, що вдаються до 

протиправних дій щодо цієї особи 

(оформлення правових документів, захист 

прав та інтересів особи, інша правова 

допомога тощо);  

послуги з працевлаштування - пошук 

підходящої роботи, сприяння у 

працевлаштуванні та соціальне 

супроводження працевлаштованої особи;  

інформаційні послуги - надання 

інформації, необхідної для вирішення 

складної життєвої ситуації (довідкові 

послуги); розповсюдження просвітницьких та 

культурно-освітніх знань (просвітницькі 

послуги); поширення об'єктивної інформації 

про споживчі властивості та види соціальних 

послуг, формування певних уявлень і 

ставлення суспільства до соціальних 

проблем;  
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інші соціальні послуги." 

 
507.   -299- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 18 законопроекту доповнити 
новою частиною такого змісту: 

«2. Соціальні послуги за типами 
поділяються на: 

1) прості  — соціальні послуги, що не 
передбачають надання постійної або 
систематичної комплексної допомоги 
(інформування, консультування, 
посередництво, надання притулку, 
представництво інтересів тощо); 

2) комплексні — соціальні послуги, що 
передбачають узгоджені дії фахівців з 
надання постійної або систематичної 
комплексної допомоги (догляд, виховання, 
спільне проживання, соціальний супровід, 
кризове втручання, підтримане проживання, 
соціальна адаптація, соціальна інтеграція та 
реінтеграція тощо); 

3) комплексні спеціалізовані соціальні 
послуги – соціальні послуги, що надаються 
певній категорії отримувачів соціальних 
послуг (ВІЛ-інфікованим особам, особам із 
залежностями, особам, які постраждали від 
торгівлі людьми, біженцям, особам з 
психічними розладами тощо); 

4) допоміжні — соціальні послуги, що 
надаються у вигляді натуральної допомоги 
(продукти харчування, засоби санітарії і 
особистої гігієни, засоби догляду, одяг, взуття 
та інші предмети першої необхідності, 
організація харчування, паливо тощо) та 
технічних послуг (транспортні послуги, 
переклад жестовою мовою тощо)». 

 

 Враховано 

 

 

2. Соціальні послуги за типами 
поділяються на: 

1) прості соціальні послуги, що не 
передбачають надання постійної або 
систематичної комплексної допомоги 
(інформування, консультування, 
посередництво, надання притулку, 
представництво інтересів тощо); 

2) комплексні - соціальні послуги, що 
передбачають узгоджені дії фахівців з 
надання постійної або систематичної 
комплексної допомоги (догляд, виховання, 
спільне проживання, соціальний супровід, 
кризове втручання, підтримане проживання, 
соціальна адаптація, соціальна інтеграція та 
реінтеграція тощо); 

3) комплексні спеціалізовані соціальні 
послуги – соціальні послуги, що надаються 
певній категорії отримувачів соціальних 
послуг (ВІЛ-інфікованим особам, особам із 
залежностями, особам, які постраждали від 
торгівлі людьми, біженцям, особам з 
психічними розладами тощо); 

4) допоміжні — соціальні послуги, що 
надаються у вигляді натуральної допомоги 
(продукти харчування, засоби санітарії і 
особистої гігієни, засоби догляду, одяг, взуття 
та інші предмети першої необхідності, 
організація харчування, паливо тощо) та 
технічних послуг (транспортні послуги, 
переклад жестовою мовою тощо). 
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508.   -300- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

Статтю 18 доповнити частиною 2 
наступного змісту: 
«Соціальні послуги залежно від форми 
надання поділяються на: 
 соціально-побутові послуги - 
забезпечення продуктами харчування, м'яким 
та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, 
транспортними послугами, засобами малої 
механізації,  здійснення соціально-побутового 
патронажу, соціально-побутової адаптації, 
виклик лікаря, придбання та доставка 
медикаментів тощо; 
 психологічні послуги - надання 
консультацій з питань психічного здоров'я та 
поліпшення взаємин з оточуючим соціальним 
середовищем, застосування 
психодіагностики, спрямованої на вивчення 
соціально-психологічних  характеристик 
особистості, з метою її  психологічної 
корекції або психологічної реабілітації, 
надання методичних порад;  
 соціально-педагогічні послуги - 
виявлення та сприяння розвитку різнобічних 
інтересів і потреб осіб,  які перебувають у 
складних життєвих обставинах, організація 
індивідуального навчального, виховного та 
корекційного процесів, дозвілля, спортивно-
оздоровчої, технічної  та художньої 
діяльності тощо, а також  залучення  до 
роботи різноманітних закладів, громадських 
організацій, заінтересованих осіб;  
 соціально-медичні послуги - 
консультації щодо запобігання виникненню 
та розвитку можливих органічних розладів 
особи, збереження, підтримка та охорона її 
здоров'я, здійснення профілактичних, 
лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія; 
 соціально-економічні послуги - 
задоволення матеріальних інтересів і потреб 
осіб, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, що реалізуються у формі надання 
натуральної чи грошової допомоги, а також 
допомоги у вигляді одноразових компенсацій;  
 юридичні послуги - надання 

Відхилено 

 

в законі нема 

переліку соцпослуг. 

 

перелік  соцпослуг 
визначений у 
Класифікаторі 
соцпослуг, який 
затверджується 
Мінсоцполітики 
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консультацій з питань чинного законодавства, 
здійснення захисту прав та інтересів осіб, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах,  сприяння застосуванню 
державного примусу і реалізації юридичної 
відповідальності осіб, що вдаються до 
протиправних дій щодо цієї особи 
(оформлення правових  документів, захист 
прав та інтересів особи, інша правова 
допомога тощо); 
 послуги з працевлаштування - пошук 
підходящої  роботи, сприяння у 
працевлаштуванні та соціальне 
супроводження працевлаштованої особи;  
 інформаційні послуги - надання 
інформації, необхідної для вирішення 
складної життєвої ситуації (довідкові 
послуги); розповсюдження просвітницьких та 
культурно-освітніх знань (просвітницькі  
послуги); поширення об'єктивної інформації  
про споживчі властивості та види соціальних 
послуг, формування певних уявлень і 
ставлення суспільства до соціальних проблем 
(рекламно-пропагандистські послуги); 
      соціальні послуги догляду: 
догляд вдома - допомога у 
самообслуговуванні (дотримання особистої 
гігієни, рухового режиму, годування), у 
пересуванні в побутових умовах, у веденні 
домашнього господарства (закупівля 
продуктів харчування, ліків та інших товарів, 
приготування їжі, прання, прибирання житла, 
оплата комунальних платежів, дрібний 
ремонт одягу, взуття тощо), в організації 
взаємодії з іншими фахівцями та службами 
(виклик лікаря, комунальних служб, 
транспортних служб тощо); навчання 
навичкам самообслуговування; допомога у 
забезпеченні технічними засобами 
реабілітації, навчання навичкам користування 
ними; психологічна підтримка; надання 
інформації з питань соціального захисту 
населення; допомога в отриманні безоплатної 
правової допомоги; допомога в оформленні 
документів; 
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догляд стаціонарний - створення 
умов для проживання (надання ліжко-місця з 
комунально-побутовими послугами в 
стаціонарних умовах); забезпечення 
харчуванням, твердим, м’яким інвентарем; 
допомога у самообслуговуванні (дотримання 
особистої гігієни, рухового режиму, прийом 
ліків, годування); спостереження за станом 
здоров'я, організація надання реабілітаційних 
та медичних послуг; допомога у забезпеченні 
технічними засобами реабілітації, навчання 
навичкам користування ними; навчання 
навичкам самообслуговування; організація 
розпорядку дня, у тому числі денної 
зайнятості, дозвілля; 

денний догляд - забезпечення умов 
для денного перебування; забезпечення 
харчуванням; допомога у самообслуговуванні 
(дотримання особистої гігієни, рухового 
режиму, при 

йом ліків, годування); спостереження 
за станом здоров'я, надання реабілітаційних 
послуг; формування та підтримка навичок 
самообслуговування; психологічна 
підтримка; організація денної зайнятості, 
дозвілля; 
       інші соціальні послуги. 
 

509.   -301- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №438) 

Статтю 18 доповнити частиною 2 
наступного змісту: 

«Надавачі соціальних послуг можуть 
надавати соціальні послуги в інших формах, 
не передбачених цим Законом, але 
визначених Кабінетом Міністрів України в 
переліку платних соціальних послуг». 

 

 

Враховано по суті 

 

в статті 28 

передбачено, що за 

рахунок коштів 

отримувача соцпослуг 

або третій осіб 

надаються соцпослуги 

понад обсяги, визначені 

державними стандартами 

соцпослуг 

 

510.  Соціальні послуги залежно від місця надання 
поділяються на: 

-302- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Враховано 3. Соціальні послуги залежно від місця 

надання поділяються на послуги, які 

надаються: 
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Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Частину другу статті 18 викласти в такій 
редакції: 

«3. Соціальні послуги залежно від місця 
надання поділяються на послуги, які 
надаються: 

1) за місцем проживання отримувачів 
соціальних  послуг (вдома); 

2) за місцем перебування отримувачів 
соціальних послуг поза межами приміщення 
надавачів соціальних послуг, у тому числі на 
вулиці; 

3) у приміщенні надавачів соціальних 
послуг: 

стаціонарно – в умовах цілодобового 
перебування (проживання) отримувача 
соціальної послуги; 

напівстаціонарно – протягом визначеного 
часу доби з умовами для нічного або денного 
перебування»; 

 

511.  за місцем проживання (вдома) - соціальні послуги, 
що надаються в домашніх умовах отримувачів 
соціальних послуг; 

  1) за місцем проживання отримувачів 

соціальних  послуг (вдома); 
 

512.  за місцем знаходження надавача соціальних 
послуг: 

  2) за місцем перебування отримувачів 

соціальних послуг поза межами приміщення 

надавачів соціальних послуг, у тому числі на 

вулиці; 
513.     3) у приміщенні надавачів соціальних 

послуг: 

 
514.  - стаціонарні - соціальні послуги, що надаються 

постійно, тимчасово (протягом строку, визначеного 
договором про надання соціальних послуг) або 
протягом п’яти днів на тиждень в умовах 
цілодобового перебування (проживання) отримувачів 
соціальних послуг у надавачів соціальних послуг. 
Отримувачі стаціонарних соціальних послуг 
забезпечуються житловим приміщенням, 
комунальними послугами, харчуванням; 

-303- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377) 

В абзаці четвертому частини другої статті 

18 розділу IV після слів «- стаціонарні – 

соціальні послуги» додати слово «догляду». 
 

Відхилено стаціонарно – в умовах цілодобового 

перебування (проживання) отримувача 

соціальної послуги; 
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515.  - напівстаціонарні - соціальні послуги, що 
надаються у приміщенні надавача соціальних послуг 
протягом визначеного періоду доби: 

-304- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377) 

В абзаці п’ятому частини другої статті 18 

розділу IV слово «напівстаціонарні» 

замінити словами «у денному стаціонарі». 

 

Відхилено напівстаціонарно – протягом визначеного 

часу доби з умовами для нічного або денного 

перебування; 
 

516.  - з умовами для нічного перебування (проживання) 
отримувачів у надавачів соціальних послуг; 

   

517.  - з місцем для прийому або денного перебування 
осіб протягом визначеного часу доби; 

   

518.  у територіальній громаді - соціальні послуги, що 
надаються за місцем перебування отримувачів, у тому 
числі на вулиці. 

   

519.  Соціальні послуги залежно від способу надання 
поділяються на: 

 

-305- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину третю статті 18 – виключити 

 

Враховано  

520.  базові - соціальні послуги, що не передбачають 
надання постійної або систематичної комплексної 
допомоги (інформування, консультування, 
посередництво, надання притулку, представництво 
інтересів тощо); 

-306- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 18:  

у частині третій: 

у абзаці другому після слів «комплексної 
допомоги» слова «інформування, 
консультування, посередництво, надання 
притулку, представництво інтересів тощо» 
вилучити, 

Відхилено  

521.   -307- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37) 

Н.д.Колєсніков Д.В. (Реєстр.картка №405) 

В статті 18 слова «базові — соціальні 
послуги, що не передбачають надання 
постійної або систематичної комплексної 
допомоги (інформування, консультування, 
посередництво, надання притулку, 
представництво інтересів тощо) замінити на  

«базові — первинні соціальні послуги, 
що передбачають надання первинної 
консультації, вивчення ситуації, оцінку 
потреб особи/ сім'ї, планування, організацію 
та координацію подальшого процесу надання 
соціальних послуг (постійної або 
систематичної комплексної допомоги).   

 

Відхилено  

522.  комплексні - соціальні послуги, що передбачають 
узгоджені дії фахівців з надання постійної або 
систематичної комплексної допомоги (догляд, 

-308- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 18 у частині третій: 

Відхилено  
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влаштування до сімейних форм виховання, 
соціальний супровід/патронаж, кризове втручання, 
підтримане проживання, соціальна адаптація, 
соціальна інтеграція та реінтеграція тощо); 

у абзаці третьому після слів «комплексної 
допомоги» слова «догляд, влаштування до 
сімейних форм виховання, соціальний 
супровід/патронаж, кризове втручання, 
підтримане проживання, соціальна адаптація, 
соціальна інтеграція та реінтеграція тощо» 
вилучити. 

 

523.  спеціалізовані - специфічні соціальні послуги, що 
надаються певній категорії отримувачів соціальних 
послуг (ВІЛ-інфікованим особам, особам, які 
постраждали від торгівлі людьми, потерпілим від 
насильства в сім’ї, трудовим мігрантам, вимушеним 
переселенцям; корекційна робота з особами, які 
вчинили насильство в сім’ї тощо); 

-309- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка 

№392) 

Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) 

В абзаці четвертому частини третьої 

статті 18 слова "вимушеним переселенцям" 

замінити словами "внутрішньо 

переміщеним особам" 

Враховано по суті 

 

слова «вимушеним 
переселенцям» не 
застосовуються 

 

524.   -310- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 18 у частині третій: 
у абзаці четвертому після слів 

«соціальних послуг» слова «ВІЛ-інфікованим 
особам, особам, які постраждали від торгівлі 
людьми, потерпілим від насильства в сім’ї, 
трудовим мігрантам, вимушеним 
переселенцям; корекційна робота з особами, 
які вчинили насильство в сім’ї тощо» 
вилучити. 

 

Відхилено  

525.  технічні (матеріальні) - соціальні послуги, що 
надаються отримувачу, який потребує надання 
натуральної допомоги (продукти харчування, засоби 
санітарії і особистої гігієни, засоби догляду за дітьми, 
одяг, взуття та інші предмети першої необхідності, 
паливо, транспортні послуги, сурдопереклад, 
тифлосурдопереклад тощо); 

-311- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 18 у частині третій: 

у абзаці п’ятому після слів «натуральної 
допомоги» слова «продукти харчування, 
засоби санітарії і особистої гігієни, засоби 
догляду за дітьми, одяг, взуття та інші 
предмети першої необхідності, паливо, 
транспортні послуги, сурдопереклад, 
тифлосурдопереклад тощо» вилучити; 

Відхилено  

526.  екстрені (кризові) - соціальні послуги, що 
невідкладно (протягом доби) надаються отримувачам 
у зв’язку з обставинами, які загрожують їх життю та / 
або здоров’ю. 

   

527.  Соціальні послуги залежно від строку надання 
поділяються на: 

-312- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Враховано 4. Соціальні послуги залежно від строку 
надання поділяються на послуги, які 



S  tabl  4607 станом на 19.12.2018.doc  19.12.2018  До проекту Закону України "Проект Закону про соціальні послуги" стор.   136 
 

M  29.03.2017 

1.  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 
Частину четверту статті 18 

законопроекту викласти в такій редакції: 
«4. Соціальні послуги залежно від строку 

надання поділяються на послуги, які 
надаються: 

1) екстрено (кризово) - невідкладно 
(протягом доби) у зв’язку з обставинами, які 
загрожують життю та/або здоров’ю 
отримувача соціальних послуг; 

2) постійно — не рідше 1 разу на місяць 
більше одного року; 

3) тимчасово — не рідше 1 разу на місяць 
до одного року; 

4) одноразово». 
 

надаються: 

528.   313- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину четверту статті 18 – виключити 

Відхилено  

529.     1) екстрено (кризово) — невідкладно 

(протягом доби) у зв’язку з обставинами, які 

загрожують життю та / або здоров’ю 

отримувача соціальних послуг; 

530.  постійні - соціальні послуги, що надаються не 
рідше 1 разу на місяць більше одного року; 

  2) постійно — не рідше 1 разу на місяць 

більше одного року; 

531.  тимчасові - соціальні послуги, що надаються не 
рідше 1 разу на місяць до одного року; 

  3) тимчасово — не рідше 1 разу на місяць 

до одного року; 

532.  разові - соціальні послуги, що мають разовий 
характер. 

  4) одноразово. 

533.  Перелік соціальних послуг визначається та 
затверджується центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики 
у сфері соціального захисту населення.\ 

Ч.5 

-314- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 
Частину четверту статті 18 

законопроекту викласти в такій редакції: 
«5. Перелік соціальних послуг, які 

надаються відповідно до цього Закону, 
визначається у Класифікаторі соціальних 

Враховано 5. Перелік соціальних послуг, які 
надаються відповідно до цього Закону, 
визначається у Класифікаторі соціальних 
послуг, який затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення. 
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послуг, який затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення». 

 

534.   -315- Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

Соціальні послуги мають надаватися за такими 

їх видами:  

1) догляд:  

а) догляд вдома:  

допомога у самообслуговуванні (дотримання 

особистої гігієни, рухового режиму, годування), у 

пересуванні в побутових умовах, у веденні 

домашнього господарства (закупівля продуктів 

харчування, ліків та інших товарів, приготування 

їжі, прання, прибирання житла, оплата 

комунальних платежів, дрібний ремонт одягу, 

взуття), в організації взаємодії з іншими фахівцями 

та службами (виклик лікаря, комунальних служб, 

транспортних служб),  

навчання навичкам самообслуговування,  

допомога у забезпеченні технічними засобами 

реабілітації, навчання навичкам користування 

ними,  

психологічна підтримка,  

надання інформації з питань соціального 

захисту населення,  

допомога в отриманні безоплатної правової 

допомоги,  

допомога в оформленні документів;  

б) догляд стаціонарний:  

створення умов для проживання (надання 

ліжко-місця з комунально-побутовими послугами 

в стаціонарних умовах),  

забезпечення харчуванням, твердим, м’яким 

інвентарем,  

допомога у самообслуговуванні (дотримання 

особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, 

годування),  

спостереження за станом здоров'я, організація 

надання реабілітаційних та медичних послуг,  

допомога у забезпеченні технічними засобами 

реабілітації, навчання навичкам користування 

ними,  

навчання навичкам самообслуговування,  

організація розпорядку дня, у тому числі денної 

зайнятості, дозвілля;  

в) денний догляд:  

Враховано частково 
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забезпечення умов для денного перебування; 

забезпечення харчуванням,  

допомога у самообслуговуванні (дотримання 

особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, 

годування),  

спостереження за станом здоров'я, надання 

реабілітаційних послуг,  

формування та підтримка навичок 

самообслуговування,  

психологічна підтримка,  

організація денної зайнятості, дозвілля;  

2) підтримане проживання: 

надання місця для проживання,  

навчання, розвиток та підтримка навичок 

самостійного проживання,  

допомога в організації розпорядку дня, 

організація медичного патронажу,  

допомога у веденні домашнього господарства 

(закупівля продуктів харчування, ліків та інших 

товарів, приготування їжі, прання, прибирання),  

представництво інтересів; допомога в 

організації взаємодії з іншими фахівцями та 

службами,  

надання інформації з питань соціального 

захисту населення,  

допомога в отриманні безоплатної правової 

допомоги; 

центри-гуртожитки та інші форми 

колективного проживання під супроводом  

3) паліативний (хоспісний) догляд: 

допомога у самообслуговуванні (дотримання 

особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, 

годування),  

спостереження за станом здоров'я,  

сприяння наданню медичних послуг,  

допомога у забезпеченні технічними засобами 

реабілітації, навчання навичкам користування 

ними,  

навчання членів сім'ї догляду,  

представництво інтересів,  

психологічна підтримка особи та членів сім'ї,  

надання інформації з питань соціального 

захисту населення,  

допомога в отриманні безоплатної правової 

допомоги,  

організація та підтримка груп самодопомоги;  

4) послуга з влаштування до сімейних форм 

виховання: 
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підбір та навчання прийомних батьків та (або) 

батьків-вихователів, опікунів (піклувальників),  

підготовка дитини до влаштування,  

консультування сімей,  

соціальна підтримка сімей,  

захист майнових, житлових та інших прав 

дитини,  

сприяння навчанню та розвитку дитини; робота, 

спрямована на повернення дитини до біологічної 

родини,  

допомога у зміцненні або відновленні родинних 

та суспільно корисних зв’язків,  

врегулювання, призупинення конфліктів у сім'ї,  

корекція психологічного стану та поведінки в 

повсякденному житті;  

5) послуга соціальної адаптації:  

допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні 

основних проблем, шляхів їх вирішення, складання 

плану виходу зі складних життєвих обставин,  

залучення отримувача до вирішення власних 

складних життєвих обставин,  

надання інформації з питань соціального 

захисту населення,  

навчання, формування та розвиток соціальних 

навичок, умінь, соціальної компетенції,  

представництво інтересів,  

корекція психологічного стану та поведінки в 

повсякденному житті,  

надання психологічної підтримки,  

допомога в оформленні документів,  

сприяння працевлаштуванню,  

допомога у зміцненні або відновленні родинних 

та суспільно корисних зв’язків,  

організація клубів за інтересами, клубів 

активного довголіття, університетів третього віку,  

допомога в організації денної зайнятості та 

дозвілля,  

сприяння організації та діяльності груп 

самодопомоги;  

6) послуга соціальної інтеграції та реінтеграції:  

розвиток, формування та підтримка соціальних 

навичок,  

допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні 

основних проблем, шляхів їх вирішення, складання 

плану виходу зі складних життєвих обставин,  

залучення отримувача до вирішення власних 

складних життєвих обставин,  

надання інформації з питань соціального 
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захисту населення,  

представництво інтересів,  

допомога в отриманні безоплатної правової 

допомоги,  

допомога в оформленні документів,  

допомога в отриманні реєстрації місця 

проживання (перебування),  

сприяння в отриманні житла, працевлаштуванні,  

корекція психологічного стану та поведінки в 

повсякденному житті,  

надання психологічної підтримки,  

допомога у зміцненні або відновленні родинних 

та суспільно корисних зв’язків,  

сприяння організації та діяльності груп 

самодопомоги,  

послуги перекладу, вивчення державної мови,  

сприяння у встановленні зв’язків із 

національно-культурними організаціями 

співвітчизників;  

7) послуга абілітації:  

сприяння наданню медичної допомоги,  

психологічна підтримка,  

консультування,  

допомога у забезпеченні технічними засобами 

реабілітації, навчання навичкам користування 

ними,  

представництво інтересів,  

допомога у самообслуговуванні, здійсненні 

санітарно-гігієнічних заходів;  

8) послуга соціальної реабілітації:  

навчання, формування, розвиток та підтримка 

соціально-побутових навичок 

(самообслуговування, комунікації, позитивної 

поведінки, приготування їжі, користування 

грошима),  

допомога у забезпеченні технічними засобами 

реабілітації, навчання навичкам користування 

ними,  

психологічна підтримка,  

організація дозвілля, спортивно-оздоровчої, 

технічної та художньої діяльності, працетерапії,  

арт-терапія,  

надання інформації з питань соціального 

захисту населення; 

9) послуга соціально-психологічної реабілітації:  

надання ліжко-місця з комунально-побутовими 

послугами,  

забезпечення твердим, м’яким інвентарем, 
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одягом, взуттям, харчуванням,  

створення умов для здійснення санітарно-

гігієнічних заходів, дотримання особистої гігієни,  

організація збереження особистих речей,  

проведення психологічного консультування та 

психолого-педагогічної корекції з урахуванням 

індивідуальних потреб кожної дитини,  

створення умов для здобуття дітьми освіти з 

урахуванням рівня їх підготовки,  

здійснення трудової адаптації дітей з 

урахуванням їх інтересів та можливостей,  

надання безоплатної правової допомоги; 

представництво інтересів,  

розвиток, формування та підтримка соціальних 

навичок,  

допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні 

основних проблем, шляхів їх вирішення,  

організація отримання медичних послуг, 

медичного обстеження,  

робота, спрямована на повернення дитини до 

біологічної родини; 

10) надання притулку:  

надання ліжко-місця з комунально-побутовими 

послугами,  

забезпечення твердим, м’яким інвентарем, 

одягом, взуттям, харчуванням,  

створення умов для здійснення санітарно-

гігієнічних заходів, дотримання особистої гігієни,  

сприяння у створенні умов для здобуття дітьми 

освіти з урахуванням рівня їх підготовки,  

організація збереження особистих речей,  

надання інформації з питань соціального 

захисту населення,  

допомога в отриманні безоплатної правової 

допомоги,  

представництво інтересів,  

розвиток, формування та підтримка соціальних 

навичок,  

допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні 

основних проблем, шляхів їх вирішення,  

залучення отримувача до вирішення власної 

складної життєвої обставини,  

організація отримання медичних послуг, 

медичного обстеження,  

психологічне консультування,  

допомога в організації взаємодії з іншими 

фахівцями, службами; 

11) кризове та екстрене втручання:  
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психологічна допомога (консультування, 

підтримка, діагностика, консультування, корекція, 

психотерапія, реабілітація), зокрема учасників 

бойових дій (антитерористичних операцій),  

надання інформації з питань соціального 

захисту населення,  

допомога в організації взаємодії з іншими 

фахівцями та службами,  

представництво інтересів, корекція сімейних 

стосунків,  

допомога в отриманні безоплатної правової 

допомоги,  

організація надання невідкладної медичної 

допомоги,  

організація надання притулку; 

12) консультування:  

допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні 

основних проблем, шляхів їх вирішення, складання 

плану виходу зі складних життєвих обставин;  

психологічне консультування; сприяння в 

отриманні правової допомоги;  

13) соціальний супровід (патронаж):  

обстеження, оцінка потреб, визначення шляхів 

вирішення основних проблем,  

складання індивідуального плану соціального 

супроводу,  

залучення отримувача послуги до виконання 

індивідуального плану соціального супроводу,  

оцінка результатів виконання індивідуального 

плану соціального супроводу,  

регулярні зустрічі чи відвідування отримувача 

послуги з метою моніторингу виконання 

поставлених завдань,  

сприяння у отриманні інших послуг, організації 

взаємодії з іншими суб’єктами соціального 

супроводу,  

допомога в усвідомленні значення дій та/або 

розвиток вміння керувати ними,  

навчання та розвиток навичок,  

психологічне консультування,  

психологічна підтримка; 

14) соціальний супровід при працевлаштуванні 

та на робочому місці:  

регулярні зустрічі з отримувачем послуги; 

відвідування на робочому місці,  

сприяння в адаптації особи до виконання 

робочих функцій, пристосуванні робочого місця 

для осіб з інвалідністю,  
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сприяння у отриманні інших послуг, організації 

взаємодії з іншими суб’єктами соціального 

супроводу,  

навчання та розвиток трудових і соціальних 

навичок; психологічне консультування,  

психологічна підтримка, 

послуги майстерень, що на постійній основі або 

децентралізовано забезпечують робочим місцями 

осіб з інвалідністю, які не змогли отримати 

роботу у звичайних умовах. 

15) представництво інтересів:  

ведення переговорів від імені отримувача 

соціальних послуг,  

допомога в оформленні або відновленні 

документів,  

сприяння в реєстрації місця проживання або 

перебування,  

допомога у розшуку рідних та близьких, 

відновленні родинних та соціальних зв’язків,  

сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і 

послуг за місцем проживання (реєстрації), 

встановленні зв’язків з необхідними фахівцями, 

службами, організаціями, підприємствами, 

органами, закладами, установами;  

16) посередництво (медіація):  

допомога у врегулюванні конфліктів,  

ведення переговорів,  

опрацювання шляхів та умов розв’язання 

конфлікту;  

17) соціальна профілактика:  

організація навчання та просвіти,  

довідкові послуги,  

розроблення та розповсюдження рекламно-

інформаційних матеріалів щодо надання 

соціальних послуг. 

Перелік соціальних послуг може бути 

доповнений рішенням центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері соціального захисту 

населення, новими видами соціальних послуг у 

встановленому цим законом порядку. 

 
535.   -316- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

Частину п’яту викласти у новій редакції такого 

змісту:  

«Соціальні послуги мають надаватися за 

такими їх видами:  

Враховано частково  
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догляд:  

а) догляд вдома:  

допомога у самообслуговуванні (дотримання 

особистої гігієни, рухового режиму, годування), у 

пересуванні в побутових умовах, у веденні 

домашнього господарства (закупівля продуктів 

харчування, ліків та інших товарів, приготування 

їжі, прання, прибирання житла, оплата 

комунальних платежів, дрібний ремонт одягу, 

взуття), в організації взаємодії з іншими фахівцями 

та службами (виклик лікаря, комунальних служб, 

транспортних служб),  

навчання навичкам самообслуговування,  

допомога у забезпеченні технічними засобами 

реабілітації, навчання навичкам користування 

ними,  

психологічна підтримка,  

надання інформації з питань соціального 

захисту населення,  

допомога в отриманні безоплатної правової 

допомоги,  

допомога в оформленні документів;  

б) догляд стаціонарний:  

створення умов для проживання (надання 

ліжко-місця з комунально-побутовими послугами 

в стаціонарних умовах),  

забезпечення харчуванням, твердим, м’яким 

інвентарем,  

допомога у самообслуговуванні (дотримання 

особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, 

годування),  

спостереження за станом здоров'я, організація 

надання реабілітаційних та медичних послуг,  

допомога у забезпеченні технічними засобами 

реабілітації, навчання навичкам користування 

ними,  

навчання навичкам самообслуговування,  

організація розпорядку дня, у тому числі 

денної зайнятості, дозвілля;  

в) денний догляд:  

забезпечення умов для денного перебування; 

забезпечення харчуванням,  

допомога у самообслуговуванні (дотримання 

особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, 

годування),  
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спостереження за станом здоров'я, надання 

реабілітаційних послуг,  

формування та підтримка навичок 

самообслуговування,  

психологічна підтримка,  

організація денної зайнятості, дозвілля;  

2) підтримане проживання: 

надання місця для проживання,  

навчання, розвиток та підтримка навичок 

самостійного проживання,  

допомога в організації розпорядку дня, 

організація медичного патронажу,  

допомога у веденні домашнього господарства 

(закупівля продуктів харчування, ліків та інших 

товарів, приготування їжі, прання, прибирання),  

представництво інтересів; допомога в 

організації взаємодії з іншими фахівцями та 

службами,  

надання інформації з питань соціального 

захисту населення,  

допомога в отриманні безоплатної правової 

допомоги;  

3) паліативний (хоспісний) догляд: 

допомога у самообслуговуванні (дотримання 

особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, 

годування),  

спостереження за станом здоров'я,  

сприяння наданню медичних послуг,  

допомога у забезпеченні технічними засобами 

реабілітації, навчання навичкам користування 

ними,  

навчання членів сім'ї догляду,  

представництво інтересів,  

психологічна підтримка особи та членів сім'ї,  

надання інформації з питань соціального 

захисту населення,  

допомога в отриманні безоплатної правової 

допомоги,  

організація та підтримка груп самодопомоги;  

4) послуга з влаштування до сімейних форм 

виховання: 

підбір та навчання прийомних батьків та (або) 

батьків-вихователів, опікунів (піклувальників),  

підготовка дитини до влаштування,  

консультування сімей,  
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соціальна підтримка сімей,  

захист майнових, житлових та інших прав 

дитини,  

сприяння навчанню та розвитку дитини; 

робота, спрямована на повернення дитини до 

біологічної родини,  

допомога у зміцненні або відновленні 

родинних та суспільно корисних зв’язків,  

врегулювання, призупинення конфліктів у 

сім'ї,  

корекція психологічного стану та поведінки в 

повсякденному житті;  

5) послуга соціальної адаптації:  

допомога в аналізі життєвої ситуації, 

визначенні основних проблем, шляхів їх 

вирішення, складання плану виходу зі складних 

життєвих обставин,  

залучення отримувача до вирішення власних 

складних життєвих обставин,  

надання інформації з питань соціального 

захисту населення,  

навчання, формування та розвиток соціальних 

навичок, умінь, соціальної компетенції,  

представництво інтересів,  

корекція психологічного стану та поведінки в 

повсякденному житті,  

надання психологічної підтримки,  

допомога в оформленні документів,  

сприяння працевлаштуванню,  

допомога у зміцненні або відновленні 

родинних та суспільно корисних зв’язків,  

організація клубів за інтересами, клубів 

активного довголіття, університетів третього віку,  

допомога в організації денної зайнятості та 

дозвілля,  

сприяння організації та діяльності груп 

самодопомоги;  

6) послуга соціальної інтеграції та реінтеграції:  

розвиток, формування та підтримка соціальних 

навичок,  

допомога в аналізі життєвої ситуації, 

визначенні основних проблем, шляхів їх 

вирішення, складання плану виходу зі складних 

життєвих обставин,  

залучення отримувача до вирішення власних 
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складних життєвих обставин,  

надання інформації з питань соціального 

захисту населення,  

представництво інтересів,  

допомога в отриманні безоплатної правової 

допомоги,  

допомога в оформленні документів,  

допомога в отриманні реєстрації місця 

проживання (перебування),  

сприяння в отриманні житла, 

працевлаштуванні,  

корекція психологічного стану та поведінки в 

повсякденному житті,  

надання психологічної підтримки,  

допомога у зміцненні або відновленні 

родинних та суспільно корисних зв’язків,  

сприяння організації та діяльності груп 

самодопомоги,  

послуги перекладу, вивчення державної мови,  

сприяння у встановленні зв’язків із 

національно-культурними організаціями 

співвітчизників;  

7) послуга абілітації:  

сприяння наданню медичної допомоги,  

психологічна підтримка,  

консультування,  

допомога у забезпеченні технічними засобами 

реабілітації, навчання навичкам користування 

ними,  

представництво інтересів,  

допомога у самообслуговуванні, здійсненні 

санітарно-гігієнічних заходів;  

8) послуга соціальної реабілітації:  

навчання, формування, розвиток та підтримка 

соціально-побутових навичок 

(самообслуговування, комунікації, позитивної 

поведінки, приготування їжі, користування 

грошима),  

допомога у забезпеченні технічними засобами 

реабілітації, навчання навичкам користування 

ними,  

психологічна підтримка,  

організація дозвілля, спортивно-оздоровчої, 

технічної та художньої діяльності, працетерапії,  

арт-терапія,  
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надання інформації з питань соціального 

захисту населення; 

9) послуга соціально-психологічної 

реабілітації:  

надання ліжко-місця з комунально-побутовими 

послугами,  

забезпечення твердим, м’яким інвентарем, 

одягом, взуттям, харчуванням,  

створення умов для здійснення санітарно-

гігієнічних заходів, дотримання особистої гігієни,  

організація збереження особистих речей,  

проведення психологічного консультування та 

психолого-педагогічної корекції з урахуванням 

індивідуальних потреб кожної дитини,  

створення умов для здобуття дітьми освіти з 

урахуванням рівня їх підготовки,  

здійснення трудової адаптації дітей з 

урахуванням їх інтересів та можливостей,  

надання безоплатної правової допомоги; 

представництво інтересів,  

розвиток, формування та підтримка соціальних 

навичок,  

допомога в аналізі життєвої ситуації, 

визначенні основних проблем, шляхів їх 

вирішення,  

організація отримання медичних послуг, 

медичного обстеження,  

робота, спрямована на повернення дитини до 

біологічної родини; 

10) надання притулку:  

надання ліжко-місця з комунально-побутовими 

послугами,  

забезпечення твердим, м’яким інвентарем, 

одягом, взуттям, харчуванням,  

створення умов для здійснення санітарно-

гігієнічних заходів, дотримання особистої гігієни,  

сприяння у створенні умов для здобуття дітьми 

освіти з урахуванням рівня їх підготовки,  

організація збереження особистих речей,  

надання інформації з питань соціального 

захисту населення,  

допомога в отриманні безоплатної правової 

допомоги,  

представництво інтересів,  

розвиток, формування та підтримка соціальних 



S  tabl  4607 станом на 19.12.2018.doc  19.12.2018  До проекту Закону України "Проект Закону про соціальні послуги" стор.   149 
 

M  29.03.2017 

1.  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції 

навичок,  

допомога в аналізі життєвої ситуації, 

визначенні основних проблем, шляхів їх 

вирішення,  

залучення отримувача до вирішення власної 

складної життєвої обставини,  

організація отримання медичних послуг, 

медичного обстеження,  

психологічне консультування,  

допомога в організації взаємодії з іншими 

фахівцями, службами; 

11) кризове та екстрене втручання:  

психологічна допомога (консультування, 

підтримка, діагностика, консультування, корекція, 

психотерапія, реабілітація), зокрема учасників 

бойових дій (антитерористичних операцій),  

надання інформації з питань соціального 

захисту населення,  

допомога в організації взаємодії з іншими 

фахівцями та службами,  

представництво інтересів, корекція сімейних 

стосунків,  

допомога в отриманні безоплатної правової 

допомоги,  

організація надання невідкладної медичної 

допомоги,  

організація надання притулку; 

12) консультування:  

допомога в аналізі життєвої ситуації, 

визначенні основних проблем, шляхів їх 

вирішення, складання плану виходу зі складних 

життєвих обставин;  

психологічне консультування; сприяння в 

отриманні правової допомоги;  

13) соціальний супровід (патронаж):  

обстеження, оцінка потреб, визначення шляхів 

вирішення основних проблем,  

складання індивідуального плану соціального 

супроводу,  

залучення отримувача послуги до виконання 

індивідуального плану соціального супроводу,  

оцінка результатів виконання індивідуального 

плану соціального супроводу,  

регулярні зустрічі чи відвідування отримувача 

послуги з метою моніторингу виконання 
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поставлених завдань,  

сприяння у отриманні інших послуг, 

організації взаємодії з іншими суб’єктами 

соціального супроводу,  

допомога в усвідомленні значення дій та/або 

розвиток вміння керувати ними,  

навчання та розвиток навичок,  

психологічне консультування,  

психологічна підтримка; 

14) соціальний супровід при працевлаштуванні 

та на робочому місці:  

регулярні зустрічі з отримувачем послуги; 

відвідування на робочому місці,  

сприяння в адаптації особи до виконання 

робочих функцій, пристосуванні робочого місця 

для осіб з інвалідністю,  

сприяння у отриманні інших послуг, 

організації взаємодії з іншими суб’єктами 

соціального супроводу,  

навчання та розвиток трудових і соціальних 

навичок; психологічне консультування,  

психологічна підтримка. 

15) представництво інтересів:  

ведення переговорів від імені отримувача 

соціальних послуг,  

допомога в оформленні або відновленні 

документів,  

сприяння в реєстрації місця проживання або 

перебування,  

допомога у розшуку рідних та близьких, 

відновленні родинних та соціальних зв’язків,  

сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і 

послуг за місцем проживання (реєстрації), 

встановленні зв’язків з необхідними фахівцями, 

службами, організаціями, підприємствами, 

органами, закладами, установами;  

16) посередництво (медіація):  

допомога у врегулюванні конфліктів,  

ведення переговорів,  

опрацювання шляхів та умов розв’язання 

конфлікту;  

17) соціальна профілактика:  

організація навчання та просвіти,  

довідкові послуги,  

розроблення та розповсюдження рекламно-
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інформаційних матеріалів щодо надання 

соціальних послуг. 

Перелік соціальних послуг може бути 

доповнений рішенням центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері соціального захисту 

населення, новими видами соціальних послуг у 

встановленому цим законом порядку»;  
 

536.   -317- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377) 

Абзац п’ятий  частини четвертої статті 18 

розділу IV законопроекту викласти у такій 

редакції: 

«Перелік гарантованого базового 

комплексу соціальних послуг соціальних 

послуг, фінансування яких здійснюється за 

рахунок державного і місцевих бюджетів,  

визначається та затверджується Кабінетом 

Міністрів України.». 

 

Відхилено 

 

базові соцпослуги 
передбачені у цьому 
законі, а не в 
постанові КМУ 

 

537.  Зміст, умови і порядок надання соціальних послуг, 
показники (індикатори) якості їх надання 
визначаються державним стандартом соціальних 
послуг. 

-318- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 
Частину шосту статті 18 законопроекту 

викласти в такій редакції: 
6. Базовими є такі соціальні послуги: 
1) догляд вдома; 
2) підтримане проживання; 
3) соціальна адаптація; 
4) соціальна інтеграція та реінтеграція 
5) надання притулку; 
6) кризове та екстрене  втручання; 
7) консультування; 
8) соціальний супровід; 
9) представництво інтересів;  
10) посередництво (медіація); 
11) соціальна профілактика; 
12) натуральна допомога; 

13) фізичний супровід осіб з інвалідністю з 

порушенням зору та з порушенням опорно-

Враховано 6. Базовими є такі соціальні послуги: 

1) догляд вдома; 

2) підтримане проживання; 

3) соціальна адаптація; 

4) соціальна інтеграція та реінтеграція 

5) надання притулку; 

6) кризове та екстрене  втручання; 

7) консультування; 

8) соціальний супровід; 

9) представництво інтересів;  

10) посередництво (медіація); 

11) соціальна профілактика; 

12) натуральна допомога; 

13) фізичний супровід осіб з 

інвалідністю з порушенням зору та з 

порушенням опорно-рухового апарату, які 

пересуваються на кріслах колісних; 
14) переклад жестовою мовою; 

15) догляд та виховання дітей в умовах, 
наближених до сімейних; 
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рухового апарату, які пересуваються на 

кріслах колісних; 
14) переклад жестовою мовою; 
15) догляд та виховання дітей в умовах, 

наближених до сімейних; 
16) супровід під час інклюзивного 

навчання; 
17) інформування. 
 

 

16) супровід під час інклюзивного 
навчання; 

17) інформування. 
 

538.   -319- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

Частину шосту викласти у новій редакції 
такого змісту:  

«Зміст, обсяг, умови, порядок надання 
соціальних послуг та показники (індикатори) 
якості їх надання надавачами соціальних 
послуг всіх форм власності визначаються 
відповідним державним стандартом 
соціальних послуг.». 

 

Враховано по суті  

 

у статті 17 

 

539.   -320- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60) 

Н.д.Валентиров С.В. (Реєстр.картка №81) 

Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78) 

 
Статтю 18 доповнити абзацом 7 

наступного змісту: 
«Відповідно до цього Закону  можуть 

надаватися такі види соціальних послуг:  
 соціально-побутові послуги -  

забезпечення продуктами харчування, м'яким 
та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, 
транспортними послугами, засобами малої 
механізації, здійснення соціально-побутового 
патронажу,  соціально-побутової адаптації, 
виклик  лікаря, придбання  та доставка 
медикаментів тощо;  

 психологічні послуги -  надання 
консультацій з питань психічного здоров'я та 
поліпшення взаємин з  оточуючим  
соціальним середовищем, застосування 
психодіагностики, спрямованої на вивчення 
соціально-психологічних  характеристик  
особистості, з метою її психологічної корекції 

 

Відхилено 

 

в Законі не 
передбачено види 
соцпослуг. 

 

Види соцпослуг 
передбачені в 
Класифікаторі 
соцпослуг, який 
завтерджується 
Мінсоцполітики 
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або психологічної реабілітації, надання 
методичних порад;  

  соціально-педагогічні послуги - 
виявлення та сприяння розвитку різнобічних 
інтересів і потреб осіб,  які перебувають у 
складних  життєвих  обставинах, організація 
індивідуального навчального, виховного та 
корекційного процесів, дозвілля, спортивно-
оздоровчої, технічної та художньої діяльності 
тощо, а також залучення до роботи 
різноманітних закладів, громадських 
організацій, заінтересованих осіб;  

   соціально-медичні послуги -  
консультації щодо запобігання виникненню 
та розвитку можливих органічних розладів 
особи, збереження, підтримка  та охорона її 
здоров'я, здійснення профілактичних, 
лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;  

соціально-економічні послуги - 
задоволення матеріальних інтересів і потреб 
осіб, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, що реалізуються у формі надання  
натуральної  чи грошової  допомоги,  а  також  
допомоги  у вигляді одноразових 
компенсацій;  

юридичні послуги - надання  
консультацій з питань чинного законодавства, 
здійснення захисту прав та інтересів осіб, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах,  сприяння застосуванню 
державного примусу і реалізації юридичної  
відповідальності  осіб, що  вдаються  до  
протиправних  дій  щодо  цієї  особи 
(оформлення правових  документів, захист 
прав та інтересів особи, інша правова 
допомога тощо); 

послуги з працевлаштування - пошук  
підходящої  роботи, сприяння у 
працевлаштуванні та соціальне 
супроводження працевлаштованої особи;  

  інформаційні послуги -  надання 
інформації,  необхідної для вирішення 
складної життєвої ситуації (довідкові 
послуги); розповсюдження просвітницьких та 
культурно-освітніх знань (просвітницькі 
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послуги); поширення об'єктивної інформації  
про споживчі властивості та види соціальних 
послуг, формування певних уявлень і 
ставлення суспільства до соціальних проблем 
(рекламно-пропагандистські послуги);  

інші соціальні послуги.» 

540.  Стаття 19. Державний стандарт соціальних 
послуг 

-321- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

Статтю 19 законопроекту викласти в такій 
редакції: 

«Стаття 17. Державний стандарт 
соціальних послуг 

1. Державний стандарт соціальних 
послуг: 

1) встановлює вимоги щодо 
забезпечення необхідного рівня доступності 
соціальних послуг у цілому, а також на 
кожному етапі її надання; 

2) визначає зміст та обсяг, норми і 
нормативи, умови та порядок надання 
соціальних послуг, показники їх якості. 

2. Соціальні послуги надається в обсязі, 
не нижчому ніж визначено у державних 
стандартах таких соціальних послуг. 

3. Державні стандарти соціальних послуг 
та Порядок розроблення державних 
стандартів соціальних послуг 
затверджуються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального 
захисту населення». 

 

Враховано Стаття 17. Державний стандарт 
соціальних послуг 

541.  Соціальні послуги надаються відповідно до 
державних стандартів соціальних послуг надавачами 
соціальних послуг державного, комунального, 
недержавного секторів незалежно від джерел 
фінансування. 

  1. Державний стандарт соціальних 

послуг: 
 

542.  Державний стандарт соціальних послуг 
розробляється з метою встановлення вимог щодо 

  1) встановлює вимоги щодо 

забезпечення необхідного рівня доступності 
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забезпечення необхідного рівня доступності та якості 
соціальних послуг у цілому, а також на кожному етапі 
їх надання. 

соціальних послуг у цілому, а також на 

кожному етапі її надання; 

543.  Державним стандартом соціальних послуг 
визначаються зміст та обсяг, норми і нормативи, 
умови та порядок надання соціальних послуг, 
показники їх якості. 

-322- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину третю статті 19 викласти в 

такій редакції: 

«Формування об’єму та переліку 

замовлення соціальних послуг базується на 

договірних засадах між замовником та 

надавачем соціальних послуг базуючись на 

державних стандартах.» 

 

Враховано по суті 

 

в статті 22 

передбачено, що 

істотними умовами 

договору про надання 

соцпослуг є, зокрема, 

назва соцпослуг, умови 

їх надання та інші умови, 

які сторони визнають 

істотними  

2) визначає зміст та обсяг, норми і 
нормативи, умови та порядок надання 
соціальних послуг, показники їх якості. 

 

544.   -323- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 19:  
частину третю доповнити словами такого 

змісту:  
«та мають застосовуватись до:  
догляду;  
підтриманого проживання; 
паліативного (хоспісного) догляду; 
послуги з влаштування до сімейних форм 

виховання; 
послуги соціальної адаптації;  
послуги соціальної інтеграції та 

реінтеграції; 
послуги абілітації; 
послуги соціальної реабілітації;  
послуги соціально-психологічної 

реабілітації; 
надання притулку;  
кризового та екстреного втручання;  
консультування; 
соціального супроводу (патронажу);  
соціального супроводу при 

працевлаштуванні та на робочому місці; 
представництва інтересів; 
посередництва (медіації); 
соціальної профілактики.». 
 

Відхилено 

 

правкою 
пропонується 
визначити конкретний 
перелік соцпослуг, до 
яких  має 
застосовуватися 
держстандарт. 

Цього робити не 
можна, оскільки всі 
соцпослуги мають 
надаватися відповідно 
до стандарту 
соцпослуги 

 

545.   -324- Н.д.Довбенко М.В. (Реєстр.картка №84) 

В статті 19 абзац третій після слів 
Відхилено  
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«показники їх якості» доповнити словами «, 

встановлювати вимоги щодо загального 

підходу в організації та наданні соціальних 

послуг, до роботи з отримувачем 

соціальної послуги, до використання 

ресурсів та до документації ». 
546.     2. Соціальні послуги надається в 

обсязі, не нижчому ніж визначено у 

державних стандартах таких соціальних 

послуг. 
 

547.  Порядок розроблення державних стандартів 
соціальних послуг затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального захисту 
населення. 

-325- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

У частині четвертій статті 19 проекту 
Закону слова «Порядок розроблення 
державних стандартів» замінити словами 
«Державні стандарти». 

Враховано 3. Державні стандарти соціальних 

послуг та Порядок розроблення державних 

стандартів соціальних послуг 

затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері соціального 

захисту населення. 
 

548.   -326- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

у частині четвертій слова «Порядок 
розроблення» замінити словами «Вимоги до 
змісту відповідних». 

Відхилено  

549.   -327- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Доповнити статтю 19 проекту новою 
частиною п’ятою такого змісту: 

«Державний стандарт соціальних 
послуг затверджується законом України». 

 

Відхилено  

550.  Стаття 20. Порядок надання соціальних послуг -328- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 
Назву статті 20 законопроекту викласти в 

такій редакції: 
«Стаття 18. Ведення випадку». 
Абзаци статті 20 пронумерувати. 
 

Враховано Стаття 18. Ведення випадку 

551.   -329- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) Враховано частково   
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статтю 20 та її назву викласти у такій 
редакції: 

«Стаття 20. Професійні об’єднання 
працівників соціальної сфери (асоціації). 

З метою захисту професійних інтересів 
працівників соціальної сфери, підвищення 
престижу професії та розвитку сфери 
соціальних послуг утворюються та 
функціонують професійні об’єднання 
працівників соціальної сфери (асоціації). 

Професійні об’єднання беруть участь у 
формуванні та реалізації національної та 
місцевих політик, що забезпечують 
функціонування системи соціальних послуг, а 
саме: 

участь в аналізі досвіду надання 
соціальних послуг та розробці рекомендацій 
щодо розвитку системи соціальних послуг; 

участь у формуванні кваліфікаційних 
вимог до фахівців із соціальної роботи, 
соціальних працівників, інших фахівців, 
соціальних робітників, які надають соціальні 
послуги та порядок їх атестації;  

участь у розробці програм підготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців із 
соціальної роботи, соціальних працівників, 
соціальних робітників та волонтерів 
залучених до надання соціальних послуг 

Професійні об’єднання працівників 
соціальної сфери (асоціації) реєструються та 
функціонують відповідно до законодавства 
про об’єднання громадян». 

 

 

 

у статті 14 йдеться 
про професійні 
об’єднання 
працівників системи 
надання соцпослуг 

552.   -330- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 20:  
у назві статті слово «Порядок» замінити 

словом «Етапи»; 
 

Враховано по суті  

у частині першій 
статті 18  

 

553.  Надання соціальних послуг здійснюється шляхом 
ведення випадку і включає такі етапи: 

-331- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

Враховано 1. Надання соціальних послуг  
здійснюється шляхом ведення випадку, що 
включає такі етапи: 
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В абзаці першому статті 20 слова «і 
включає» замінити словами «що включає»  

 

554.   -332- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка №304) 

У абзаці першому статті 20 законопроекту 
слова «здійснюється шляхом ведення 
випадків і » виключити. 

Відхилено  

555.  аналіз звернення/повідомлення про надання 
соціальних послуг; 

  1) аналіз звернення/повідомлення про 
надання соціальних послуг;  

556.  оцінка потреб особи, сім’ї, які перебувають у 
складних життєвих обставинах; 

-333- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзац третій статті 20 викласти в такій 
редакції: 

«2) оцінювання потреб особи/сім’ї у 
соціальних послугах»; 

Враховано 2) оцінювання потреб особи/сім’ї у 
соціальних послугах;  

557.  прийняття рішення про надання соціальних послуг 
з урахуванням індивідуальних потреб отримувача 
соціальних послуг; 

  3) прийняття рішення про надання 

соціальних послуг з урахуванням 

індивідуальних потреб особи; 

558.   -334- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

Статтю 20 законопроекту доповнити 

пунктом 4 такого змісту: 

«4) розроблення індивідуального плану 

надання соціальних послуг»; 

 

Враховано 4) розроблення індивідуального плану 

надання соціальних послуг; 

559.  підписання договору про надання соціальної 
послуги між отримувачем та надавачем соціальних 
послуг, розроблення індивідуального плану надання 
соціальних послуг; 

-335- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статі 20: 

у абзаці п’ятому частини першої слово 
«підписання» замінити на слово 
«укладання». 

 

Враховано 5) укладення договору про надання 
соціальних послуг;  
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560.   -336- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

В абзаці п’ятому статті 20 
законопроекту слова «між отримувачем та 
надавачем соціальних послуг, розроблення 
індивідуального плану надання соціальних 
послуг» виключити. 
 

Враховано  

561.  надання соціальних послуг; -337- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

Абзац шостийстатті 20 викласти в такій 
редакції: 

«6) виконання договору про надання 
соціальних послуг та індивідуального плану 
надання соціальних послуг»; 

 

Враховано 6) виконання договору про надання 
соціальних послуг та індивідуального плану 
надання соціальних послуг; 

  

562.   -338- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У статті 20, шостий абзац викласти у новій 
редакції: 

«реалізація індивідуального плану 
надання соціальних послуг;» 

Враховано по суті в 
п.6 

 

563.  проведення моніторингу та оцінки ефективності 
соціальних послуг. 

-339- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзац сьомий статті 20 викласти в такій 
редакції: 

«7) проведення моніторингу надання 

соціальних послуг та оцінки їх якості». 

 

Враховано 7) проведення моніторингу надання 

соціальних послуг та оцінки їх якості. 

 

564.   -340- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Враховано 2. Ведення випадку не застосовується 
при наданні соціальних послуг, що 
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Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 20 доповнити частиною другою 
такого змісту: 

«2. Ведення випадку не застосовується 

при наданні соціальних послуг, що 

надаються одноразово, екстрено 

(кризово).». 
 

надаються одноразово, екстрено (кризово).  

565.  Стаття 21. Звернення про надання соціальних 
послуг 

-341- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

В статті 21 слово та цифру «Стаття 21» 
замінити словом та цифрою «Стаття 19» 

Абзаци в статті пронумерувати 

 

Враховано   

Стаття 19.  Звернення про надання 
соціальних послуг 

566.  Підставою для розгляду питання про надання 
соціальних послуг є подана місцевій державній 
адміністрації, органу місцевого самоврядування у 
письмовій або електронній формі: 

-342- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзац перший частини першої статті 21 
викласти в такій редакції: 

«1. Підставою для надання соціальних 

послуг за рахунок бюджетних коштів є 

подана до уповноважених органів, 

зазначених у пунктах 2 та 3 частини 

першої статті 11 цього Закону». 

 

Враховано 1. Підставою для надання соціальних 

послуг за рахунок бюджетних коштів є 

подана до уповноважених органів, 

зазначених у пунктах 2 та 3 частини 

першої статті 11 цього Закону: 
 

567.   -343- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

У абзаці першому частини першої статті 
21 після слів «питання про надання 
соціальних послуг» доповнити словами «що 
фінансуються за державні кошти,». 

Враховано по суті   
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568.  заява особи або її законного представника про 
надання соціальних послуг; 

  1) заява особи або її законного 
представника про надання соціальних послуг; 

569.  звернення інших осіб в інтересах особи, сім’ї, які 
потребують соціальних послуг; 

-344- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзац третій частини першої статті 21 
викласти в такій редакції: 

«2) звернення, повідомлення інших 

фізичних та юридичних осіб в інтересах 

осіб/сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах або в ситуаціях, що 

загрожують життю та здоров’ю 

особи/сім’ї». 
 

Враховано 2) звернення, повідомлення інших 
фізичних та юридичних осіб в інтересах 
осіб/сімей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах або в ситуаціях, що 
загрожують життю та здоров’ю особи/сім’ї. 

570.  звернення центральних органів виконавчої влади, 
місцевих державних адміністрацій та органів 
місцевого самоврядування, громадських об’єднань, 
благодійних, релігійних організацій; 

-345- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Абзаци четвертий – шостий частини 
першої  статті 21 виключити. 

 

Враховано  

571.  заява або звернення в рамках міжвідомчої 
взаємодії, зокрема про ситуації, що загрожують 
життю та здоров’ю особі, сім’ї, які перебувають у 
складних життєвих обставинах; 

   

572.  звернення або повідомлення з приводу насильства 
в сім’ї або жорстокого поводження з дітьми. 

   

573.  У разі звернення до надавача соціальних послуг 
особи, сім’ї або їх законного представника надавач 
соціальних послуг зобов’язаний протягом робочого 
дня допомогти оформити заяву до місцевого органу 
виконавчої влади або органу місцевого 
самоврядування особі, сім’ї або їх законному 
представнику, які звернулися. 

-346- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Частину другу   статті 21 викласти в такій 

Враховано 2. У разі звернення особи або її 

законного представника безпосередньо до 

надавача соціальних послуг останній 

зобов’язаний допомогти такій особі подати 

відповідну заяву до уповноважених 

органів, зазначених у пунктах 2 та 3 

частини першої статті 11 цього Закону, не 

пізніше кінця наступного робочого дня. 
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«2. У разі звернення особи або її 

законного представника безпосередньо до 

надавача соціальних послуг останній 

зобов’язаний допомогти такій особі подати 

відповідну заяву до уповноважених 

органів, зазначених у пунктах 2 та 3 

частини першої статті 11 цього Закону, не 

пізніше кінця наступного робочого дня». 

 

 

574.   -347- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

У статті 21 проекту Закону  у частині 
другій: 

після слів «допомогти оформити» 
доповнити словом «відповідну»; - це 
враховано 

слова «до місцевого органу виконавчої 
влади або органу місцевого 
самоврядування особі, сім’ї або їх 
законному представнику, які звернулися» 
виключити;  це не враховано 

 

 

Враховано частково 

 

 

 

 

 

575.   -348- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

У частині другій статті 21 проекту слова 
«місцевого органу виконавчої влади» 
замінити словами «місцевої державної 
адміністрації». 

 

Враховано  по суті  

576.  У разі коли особа, яка потребує соціальних послуг, 
не спроможна самостійно прийняти рішення про 
необхідність їх надання, з письмовою заявою має 
звернутися законний представник особи відповідно до 
законодавства. 

Ч.3 

-349- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Частину третю статті 21 викласти в такій 
редакції: 

«3. У разі коли особа за станом 

здоров’я не спроможна самостійно прийняти 

рішення про необхідність надання їй 

соціальних послуг, з заявою зобов’язані 

Враховано 3. У разі коли особа за станом здоров’я 

не спроможна самостійно прийняти рішення 

про необхідність надання їй соціальних 

послуг, з заявою зобов’язані звернутися 

законний представник особи або орган 

опіки та піклування або уповноважені 

органи, зазначені у пунктах 2 та 3 частини 

першої статті 11 цього Закону. 
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звернутися законний представник особи 

або орган опіки та піклування або 

уповноважені органи, зазначені у пунктах 

2 та 3 частини першої статті 11 цього 

Закону». 

 
577.   -350- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

У частині третій статті 21 слова 
«законний представник особи відповідно 
до законодавства» замінити словами 
«законний представник особи або 
представник вповноваженого органу 
виконавчої влади відповідно до 
законодавства». 

 

Враховано частково   

578.   -351- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка №304) 

Частину третю статті 21 законопроекту 

викласти в такій редакції: 

«У разі коли особа, яка потребує 

соціальних послуг, не спроможна самостійно 

прийняти рішення про необхідність їх 

надання, з письмовою заявою може 

звернутися законний представник особи 

відповідно до законодавства або будь-яка 

інша особа, якій відомо про відповідний 

стан особи, яка потребує соціальних 

послуг». 

 

Враховано частково  

579.   -352- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

у частині третій: 
після слів «яка потребує соціальних 

послуг,» доповнити словами «за віком або 
станом здоров’я»; 

після слів «з письмовою заявою має» 
доповнити словом «право»; 

після слів «законний представник 
особи,» доповнити словами «органи опіки та 
піклування». 

 

Враховано частково  

580.   -353- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

Доповнити статтю 21 новою частиною 
такого змісту:  

«Порядок звернення у електронній 

Враховано по суті 

 

можливість 
звернення за 
соцпослугою в 
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формі до центральних органів виконавчої 
влади, місцевих державних адміністрацій 
та органів місцевого самоврядування щодо 
надання соціальної допомоги та отримання 
відповіді від них встановлює центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення». 

 

електронній формі 
визначається у 
держстандарті  та у 
Порядку організації 
надання соцпослуг 

581.   -354- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 21 доповнити новими частинами 
такого змісту: 

«4. Підставою для надання соціальних 

послуг надавачами соціальних послуг 

недержавного сектору, крім соціальних 

послуг, які надаються ними за рахунок 

бюджетних коштів, є подані їм заява, 

звернення, повідомлення, передбачені 

частиною першою цієї статті. 

5. Порядок подання заяви, звернення, 

повідомлення про надання соціальних послуг 

визнається  Порядком організації надання 

соціальних послуг». 

 

Враховано 4. Підставою для надання соціальних 

послуг надавачами соціальних послуг 

недержавного сектору, крім соціальних 

послуг, які надаються ними за рахунок 

бюджетних коштів, є подані їм заява, 

звернення, повідомлення, передбачені 

частиною першою цієї статті. 

 

5. Порядок подання заяви, звернення, 

повідомлення про надання соціальних 

послуг визнається  Порядком організації 

надання соціальних послуг. 
 

582.  Стаття 22. Оцінка потреб -355- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Назву статті 22 викласти в такій редакції: 

«Стаття 20. Оцінювання потреб 
особи/сім’ї» 

 

Враховано  

Стаття 20. Оцінювання потреб 
особи/сім’ї 

583.   -356- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

Враховано частково  
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У статті 22:  

назву статті викласти у новій редакції 
такого змісту:  

«Оцінка потреб особи, сім’ї, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах»; 

 

584.  Оцінка потреб особи, сім’ї, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, здійснюється на 
підставі звернення чи заяви про надання соціальних 
послуг шляхом аналізу документів, фактів та 
інформації, зібраних під час спілкування з особою, 
сім’єю та їх найближчим оточенням, отриманих від 
установ та організацій, фізичних осіб у 
встановленому порядку. 

357- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

Частину першу статті 22 викласти в такій 
редакції: 

«1. Оцінювання потреб особи/сім’ї 

здійснюється шляхом аналізу документів, 

фактів та інформації, зібраних під час 

спілкування з особою/сім’єю та їх 

найближчим оточенням, а також отриманих 

від юридичних та фізичних осіб у 

встановленому порядку». 
 

 

Враховано 1. Оцінювання потреб особи/сім’ї 

здійснюється шляхом аналізу документів, 

фактів та інформації, зібраних під час 

спілкування з особою/сім’єю та їх 

найближчим оточенням, а також отриманих 

від юридичних та фізичних осіб у 

встановленому порядку. 

 

585.   -358- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 22 у частині першій:  

після слова «встановленому» додати нові 
слова «центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального 
захисту населення,»; 

Враховано по суті 

 

правкою 
пропонується, щоб 
Мінсоцполітики 
затвердили порядок 
одержання  
документів та іншої 
інформації про особу, 
яка потребує 
соцпослуг. 

Зак-ом 
передбачено, що 
Мінсоцполітики 
затвердить порядок 
оцінювання, в якому 
будуть врегульовані 
всі  питання 
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586. 3

7

9 

 -359- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 22 після частини першої 
доповнити новою частиною такого змісту:  

«Оцінка потреб заявника 
проводиться з метою визначення 
необхідних видів соціальних послуг, 
соціальної допомоги, методів втручання, 
спрямованих на покращання складних 
життєвих обставин.». 

 

Враховано частково  

у статті 1  

 

587.  Оцінку потреб особи, сім’ї, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, здійснюють 
спеціаліст, фахівець із соціальної роботи, соціальний 
працівник чи група спеціалістів, визначені надавачем 
соціальних послуг. До оцінки потреб особи, сім’ї, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, 
можуть залучатися інші спеціалісти соціальної сфери. 

360- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Частину другу статті 22 викласти в такій 
редакції: 

«2. Оцінювання потреб особи/сім’ї 

здійснюють фахівець із соціальної роботи, 

соціальний працівник, соціальний менеджер. 

У разі необхідності, до оцінювання потреб 

особи/сім’ї залучаються інші спеціалісти 

соціальної сфери (медичні, педагогічні 

працівники, психологи, реабілітологи, 

ерготерапевти тощо). 

Оцінювання потреб особи/сім’ї 

здійснюється протягом п’яти робочих днів з 

дати одержання заяви, звернення, 

повідомлення». 
 

Враховано 2. Оцінювання потреб особи/сім’ї 

здійснюють фахівець із соціальної роботи, 

соціальний працівник, соціальний менеджер. 

У разі необхідності, до оцінювання потреб 

особи/сім’ї залучаються інші спеціалісти 

соціальної сфери (медичні, педагогічні 

працівники, психологи, реабілітологи, 

ерготерапевти тощо). 

Оцінювання потреб особи/сім’ї 

здійснюється протягом п’яти робочих днів 

з дати одержання заяви, звернення, 

повідомлення. 

 

588.  Спеціаліст (фахівець), відповідальний за 
здійснення оцінки, інформує особу, сім’ю, які 
перебувають у складних життєвих обставинах і не 
можуть самостійно їх подолати, або їх законних 
представників про права та обов’язки, соціальні 
послуги та їх надавачів і соціальні виплати, а також 
обов’язково ознайомлює з висновком за результатами 
оцінки індивідуальних потреб. 

Ч.3 

361- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Частини третю статті 22 виключити. 

 

Враховано 

 

 

 

589.  У разі звернення про надання соціальних послуг -362- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) Враховано по суті  
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здійснюється початкова оцінка потреб, після 
укладення договору про надання соціальних послуг - 
комплексна оцінка потреб. 

Ч.4 

у частині четвертій статті 22 після слів 
«укладення договору про надання соціальних 
послуг» доповнити словами «за потреби». 

 

 

в законі не 

передбачено проведення 

комплексної оцінки 

590.   -363- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

У статті 22 проекту Закону: 
частину четверту виключити; 
 

Враховано  

591.  Порядок здійснення та документування оцінки 
потреб заявника затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального захисту 
населення. 

Ч.5 

364- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

В частині п’ятій статті 22 слова 
«здійснення та документування оцінки 
потреб заявника» замінити словами 
«оцінювання потреб особи/сім’ї» 

 

Враховано 3. Порядок оцінювання потреб 

особи/сім’ї затверджується центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері 

соціального захисту населення. 
 

592.   -365- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60) 

Н.д.Валентиров С.В. (Реєстр.картка №81) 

Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78) 

Статтю 22 доповнити абзацом 6 такого 
змісту: 

«Оцінка потреб сімей, дітей, молоді та 
інших осіб, які перебувають у складних 
життєвих обставинах і не можуть їх 
самостійно подолати, здійснюється 
районними, міськими, районними у містах 
центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді із залученням інших суб’єктів 
соціальної роботи із сім’ями, дітьми та 
молоддю.» 

 

Враховано частково  

593.  Стаття 23. Прийняття рішення про надання 
соціальних послуг 

366- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Назву статті 23 викласти в такій редакції: 

Враховано Стаття 21. Прийняття рішення про 
надання чи відмову в наданні соціальних 
послуг 
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«Стаття 21. Прийняття рішення про 
надання чи відмову в наданні соціальних 
послуг» 

594.   -367- Н.д.Веселова Н.В. (Реєстр.картка №361) 

Назву статті 23 викласти в наступній 

редакції: 

«Стаття 23. Прийняття рішення про 

надання соціальних послуг за рахунок 

бюджетних коштів» 
 

Враховано частково  

595.  Місцева державна адміністрація, орган місцевого 
самоврядування приймає рішення про надання 
соціальних послуг або про відмову в наданні 
соціальних послуг протягом десяти робочих днів з 
дати подання заяви. Про прийняте рішення заявник 
інформується у письмовій або електронній формі 
протягом трьох робочих днів. Рішення про надання 
невідкладних (кризових) соціальних послуг 
приймається негайно. 

 
 

368- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Сатттю 23 викласти в такій редакції: 

«1. Рішення про надання чи відмову в 

наданні соціальних послуг за рахунок 

бюджетних коштів приймає структурний 

підрозділ соціального захисту населення 

уповноважених органів, зазначених у пунктах 

2 та 3 частини першої статті 11 цього Закону. 

Рішення про надання чи відмову в наданні 

соціальних послуг надавачами соціальних 

послуг недержавного сектору приймає 

відповідний надавач. 
2. Рішення про надання чи відмову в 

наданні соціальних послуг приймається 
протягом 10 робочих днів з дати одержання 
заяви, звернення, повідомлення за 
результатамив оцінювання потреб 
особи/сім’ї. 

Рішення про надання чи відмову в 
наданні соціальних послуг екстрено (кризово) 
приймається негайно, але не пізніше однієї 
доби з моменту одержання заяви, звернення, 
повідомлення. 

3. Рішення про надання чи відмову в 
наданні соціальних послуг не пізніше 3 
робочих днів після його прийняття видається 
або надсилається заявнику чи особі, щодо 

Враховано 1. Рішення про надання чи відмову 

в наданні соціальних послуг за рахунок 

бюджетних коштів приймає структурний 

підрозділ соціального захисту населення 

уповноважених органів, зазначених у 

пунктах 2 та 3 частини першої статті 11 

цього Закону. Рішення про надання чи 

відмову в наданні соціальних послуг 

надавачами соціальних послуг 

недержавного сектору приймає 

відповідний надавач. 
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якої було звернення, повідомлення про 
надання соціальних послуг. В рішенні 
обов’язково зазначаються результати 
оцінювання потреб особи/сім’ї та надавач 
соціальних послуг. 

4. Рішення про відмову в наданні 
соціальної послуги може бути оскаржено у 
судовому порядку. 

5. Рішення про обов’язкове надання 
соціальних послуг (проходження 
індивідуальних корекційних програм) може 
бути прийняте щодо: 

1) батьків, які не виконують 
батьківських обов’язків; 

2) осіб, які вчинили насильство за 
ознакою статі, домашнє насильство чи 
жорстоке поводження з дітьми; 

3) осіб, до яких застосовуються 
заходи пробації відповідно до закону;  

4) в інших випадках, передбачених 

законом». 
 

596.   -369- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Перше речення частини першої статті 23 
викласти в такій редакції: 

«Якщо звернення на отримання 
соціальних послуг що фінансуються за 
державні кошти, місцева державна 
адміністрація, орган місцевого 
самоврядування приймає рішення про 
надання соціальних послуг або про відмову 
в наданні соціальних послуг протягом 
десяти робочих днів з дати подання заяви». 

 

Враховано частково  

597.   -370- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

У частині першій статті 23 проекту 
Закону: 

слова «Місцева державна 
адміністрація, орган місцевого 
самоврядування приймає» виключити; 

після слів «або про відмову в наданні 
соціальних послуг» доповнити словами 
«приймається». 

Враховано по суті  
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598.   -371- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Мартовицький А.В. (Реєстр.картка №36) 

У частині першій статті 23:  
після слова «адміністрація» додати 

слово «або»; 
після слова «приймає» додати слово 

«відповідні»;  
у реченні другому після слова «днів» 

додати слова «з дати його прийняття». 

Враховано частково  

599.   -372- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

У першому реченні частини першої 
статті 23 проекту слово «заяви» пропонуємо 
замінити словами «звернення чи заяви». 

Враховано  

600.     2. Рішення про надання чи відмову в 

наданні соціальних послуг приймається 

протягом 10 робочих днів з дати одержання 

заяви, звернення, повідомлення за 

результатамив оцінювання потреб 

особи/сім’ї. 
Рішення про надання чи відмову в 

наданні соціальних послуг екстрено (кризово) 
приймається негайно, але не пізніше однієї 
доби з моменту одержання заяви, звернення, 
повідомлення. 

 

601.  Рішення про відмову в наданні соціальних послуг 
може бути оскаржено у судовому порядку. 

  3. Рішення про надання чи відмову в 

наданні соціальних послуг не пізніше 3 

робочих днів після його прийняття видається 

або надсилається заявнику чи особі, щодо 

якої було звернення, повідомлення про 

надання соціальних послуг. В рішенні 

обов’язково зазначаються результати 

оцінювання потреб особи/сім’ї та надавач 

соціальних послуг. 
602.     4. Рішення про відмову в наданні 

соціальної послуги може бути оскаржено у 
судовому порядку. 

 

603.  Рішення про обов’язкове надання соціальних 
послуг (проходження індивідуальних корекційних 
програм) може бути прийняте щодо: 

-373- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У статті 23 частину 3 виключити. 
Відхилено 5. Рішення про обов’язкове надання 

соціальних послуг (проходження 
індивідуальних корекційних програм) може 
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бути прийняте щодо: 

604.  батьків, які не виконують батьківських обов’язків;   1) батьків, які не виконують батьківських 
обов’язків; 

605.  осіб, які вчинили насильство в сім’ї.   2) осіб, які вчинили насильство за 
ознакою статі, домашнє насильство чи 
жорстоке поводження з дітьми; 

606.   -374- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину третю статті 23 доповнити 
останнім абзацом такого змісту: 

«неповнолітніх правопорушників». 

Враховано 3) осіб, до яких застосовуються заходи 

пробації відповідно до закону;  
 

607.     4) в інших випадках, передбачених 
законом. 

 

608.  Стаття 24. Договір про надання соціальних 
послуг та індивідуальний план надання 
соціальних послуг 

375- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 24 викласти в такій редакції: 

«Стаття 22. Договір про надання 
соціальних послуг 

1. Договір про надання соціальних послуг 
укладається у письмовій формі між надавачем 
та отримувачем соціальних послуг чи його 
законним представником. 

Типовий договір про надання соціальних 
послуг затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального 
захисту населення. 

2. Істотними умовами договору про 
надання соціальних послуг є назва соціальних 
послуг, умови їх  надання та  вартість, права, 
обов’язки та відповідальність сторін, строк дії 
договору  та інші умови, що сторони 
визнають істотними. 

3. Невід’ємною частиною договору про 
надання соціальної послуги є індивідуальний 
план надання соціальних  послуг. 

В індивідуальному плані надання 

Враховано Стаття 22. Договір про надання 
соціальних послуг 
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соціальних послуг, з урахуванням державного 
стандарту соціальних послуг, зазначаються 
заходи, які потрібно здійснити для надання 
таких послуг, відомості про необхідні 
ресурси, періодичність і строки здійснення 
заходів, відповідальні виконавці, дані щодо 
моніторингу результатів. 

4. Надання соціальних послуг, які 
надаються одноразово, екстрено (кризово), 
здійснюється без укладання договору. 

5. У разі якщо надавач соціальних послуг 
надає особі одночасно декілька соціальних 
послуг, укладається один договір про надання 
соціальних послуг та складається один 
індивідуальний план надання соціальних  
послуг. 

6. Продовження дії договору про надання 
соціальних послуг здійснюється за 
результатами оцінювання потреб особи/сім’ї. 

Оцінювання потреб особи/сім’ї 
здійснюється не пізніше ніж за 30 
календарних днів до закінчення дії договору, 
якщо інше не передбачено договором». 

 

609.  З отримувачем соціальних послуг або його 
законним представником укладається договір про 
надання соціальних послуг. 

  1. Договір про надання соціальних послуг 
укладається у письмовій формі між надавачем 
та отримувачем соціальних послуг чи його 
законним представником. 

610.  Укладення договору про надання соціальних 
послуг здійснюється за участю отримувача соціальної 
послуги або його законного представника. У разі 
необхідності до укладення договору залучаються 
члени родини отримувача соціальної послуги. 

-376- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

У реченні першому частини другої статті 
24 після слів «послуги або його законного 
представника» доповнити словами «або 
вповноваженого представника органу 
виконавчої влади». 

Відхилено  

611.   -377- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка 

№392) 

Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) 

Статтю 24 доповнити частиною другою 
такого змісту: 

"Договір про надання соціальних 
послуг не укладається при наданні разових 
та екстрених (кризових) соціальних 
послуг.". 

Враховано  
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612.   -378- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 24:  
у речення другому частини другої слова 

«У разі необхідності» замінити на слова «На 
вимогу отримувача соціальної послуги або 
місцевої державної адміністрації чи органу 
місцевого самоврядування». 

Відхилено  

613.  Типова форма договору про надання соціальних 
послуг затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального захисту 
населення. 

-379- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У статті 24 частину 3 викласти у новій 
редакції:  

Форму договору про надання соціальних 
послуг затверджує відповідний 
уповноважений орган, що забезпечує 
реалізацію державної політики у сфері 
соціального захисту населення. 

 

Відхилено Типовий договір про надання 
соціальних послуг затверджується 
центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної 
політики у сфері соціального захисту 
населення. 

614.   -3805- Н.д.Довбенко М.В. (Реєстр.картка №84) 

Статтю 24 доповнити новими абзацами :  

«Істотними умовами договору про 

надання соціальних послуг є: 

1) предмет договору; 

2) обов’язки та права надавача соціальних 

послуг; 

3)обов’язки та права отримувача соціальних 

послуг; 

4) вартість послуг та порядок їх оплати; 

5) строк дії договору та його припинення. 

Укладення договору відбувається після 

отримання висновку попередньої медичної 

оцінки, яка підтверджуватиме можливість 

прийняття її до закладу.» 

 

Враховано частково 2. Істотними умовами договору про 
надання соціальних послуг є назва 
соціальних послуг, умови їх  надання та  
вартість, права, обов’язки та 
відповідальність сторін, строк дії договору  
та інші умови, що сторони визнають 
істотними. 

615.  Індивідуальний план надання соціальної послуги 
складається з урахуванням результатів оцінки потреб 
особи, сім’ї, а у разі надання комплексних соціальних 
послуг - комплексної оцінки. 

-381- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

У частині четвертій статті 24 слова              
«, а у разі надання комплексних соціальних 
послуг — комплексної оцінки» - 

Враховано 3. Невід’ємною частиною договору про 
надання соціальної послуги є індивідуальний 
план надання соціальних  послуг. 
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виключити. 

616.     В індивідуальному плані надання 
соціальних послуг, з урахуванням державного 
стандарту соціальних послуг, зазначаються 
заходи, які потрібно здійснити для надання 
таких послуг, відомості про необхідні 
ресурси, періодичність і строки здійснення 
заходів, відповідальні виконавці, дані щодо 
моніторингу результатів. 

 

617.  Індивідуальний план може бути додатком до 
договору про надання соціальних послуг. 

-382- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

У частині п’ятій статті 24 проекту слова 
«може бути» пропонуємо замінити словом 
«є». 

 

Враховано 

 

 

618.   -383- Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 24 додати нову частину шосту 
такого змісту:  

«За 30 днів до закінчення строку дії 
договору про надання соціальних послуг 
місцева державна адміністрація або орган 
місцевого самоврядування за заявою 
отримувача соціальних послуг проводить 
оцінку потреб отримувача, і за наявності 
складних життєвих обставин які отримувач 
не може самостійно подолати, приймає 
рішення про продовження строку дії 
договору». 

 

 Враховано частково  

619.   -384- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377) 

Статтю 24 розділу IV доповнити 

абзацом: 

«За місяць до закінчення строку дії 

договору та індивідуального плану про 

надання соціальних послуг місцева державна 

адміністрація, орган місцевого 

самоврядування проводить оцінку потреб 

отримувача соціальних послуг які 

перебувають у складних життєвих обставинах 

і, за наявності складних життєвих обставинах 

які отримувач не може самостійно подолати, 

продовжує строк дії договору та 

Враховано частково  
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індивідуального плану.». 
 

620.     4. Надання соціальних послуг, які 
надаються одноразово, екстрено (кризово), 
здійснюється без укладання договору. 

621.     5. У разі якщо надавач соціальних послуг 
надає особі одночасно декілька соціальних 
послуг, укладається один договір про надання 
соціальних послуг та складається один 
індивідуальний план надання соціальних  
послуг. 

622.     6. Продовження дії договору про надання 
соціальних послуг здійснюється за 
результатами оцінювання потреб особи/сім’ї. 

623.     Оцінювання потреб особи/сім’ї 
здійснюється не пізніше ніж за 30 
календарних днів до закінчення дії договору, 
якщо інше не передбачено договором. 

624.  Стаття 25. Надання соціальних послуг 385- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Саттю 25 законопроекту виключити. 

Враховано  

625.  Надання постійних або тимчасових соціальних 
послуг здійснюється надавачами соціальних послуг 
усіх форм власності на основі договору про надання 
соціальних послуг та індивідуального плану надання 
соціальних послуг. 

-386- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60) 

Н.д.Валентиров С.В. (Реєстр.картка №81) 

Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78) 

Абзац перший статті 25 викласти в такій 
редакції: 

«Надання постійних або тимчасових 
соціальних послуг здійснюється надавачами 
соціальних послуг усіх форм власності на 
основі рішення про надання соціальної 
послуги та індивідуального плану надання 
соціальних послуг.» 

 

Враховано по суті  

 

 

в статті 21 

 

 

626.   -387- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У статті 25 першу частину виключити. 
 

Відхилено  

627.  Надання разових соціальних послуг здійснюється 
надавачами соціальних послуг усіх форм власності з 

-388- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У статті 25 другу частину виключити. 
Враховано  



S  tabl  4607 станом на 19.12.2018.doc  19.12.2018  До проекту Закону України "Проект Закону про соціальні послуги" стор.   176 
 

M  29.03.2017 

1.  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції 

урахуванням результатів оцінки потреб особи, сім’ї, 
які перебувають у складних життєвих обставинах. 

628.  Надання соціальних послуг здійснюється: -389- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину третю статті 25 викласти в такій 

редакції: 

«Надання соціальних послуг 

здійснюється: 

за місцем проживання/перебування/ 

знаходження особи; 

за місцем розташування надавача 

соціальних послуг». 

Враховано по суті  

 

в статті 16 

 

 

629.  за місцем проживання/перебування особи (вдома, 
на вулиці); 

   

630.   -390- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У новій першій частині цієї статті додати 
новий третій абзац:  

«у приміщенні надавача соціальних 
послуг;» 

Враховано по суті  

 

в статті 16 

 

 

631.  у стаціонарних інтернатних установах та закладах;    

632.  у реабілітаційних установах та закладах;    

633.  в установах та закладах денного перебування;    

634.  в установах та закладах тимчасового або 
постійного перебування; 

   

635.  в установах та закладах соціального захисту дітей і 
закладах соціального обслуговування; 

   

636.  у територіальних центрах соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг); 

   

637.  у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді; 

   

638.  в інших закладах соціальної підтримки (догляду).    

639.   -391- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

Додати нову другу частину цієї статті:  

«Соціальні послуги можуть надаватися з  
використанням засобів електронного зв’язку 
або телекомунікації.» 

 

Враховано по суті 

це буде у стандарті 
соцпослуги, зокрема, 
консультування 

 

640.  З метою оптимізації та комплексного підходу до 
надання соціальних послуг можуть утворюватися 
комплексні центри надання соціальних послуг, 
структурні або відокремлені підрозділи яких 
надаватимуть послуги, що надаються закладами 

-392- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину четверту статті 25 – виключити. 
Відхилено  
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соціальної підтримки (догляду), зазначеними в 
частині третій цієї статті. 

641.   -393- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 25:  
у частині четвертій після слова 

«відокремлені» додати слово 
«(територіальні)»; 

 

Враховано по суті  

 

в статті 13 

 

 

642.  Типові положення про зазначені заклади та 
установи затверджуються Кабінетом Міністрів 
України. 

-394- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину п’яту статті 25 – виключити. 

 

Відхилено  

643.   -395- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 25 у частині п'ятій слова 
«зазначені заклади та установи» замінити 
на слова «заклади та установи надання 
соціальних послуг»; 

 

Враховано по суті  

в статті 13 

 

 

644.  Соціальні послуги можуть надаватися 
громадськими об’єднаннями, благодійними 
організаціями без утворення ними суб’єктів 
господарювання - установ, закладів, підприємств 
тощо. 

-396- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 25 у частині шостій після слова 
«господарювання» слова «установ, закладів, 
підприємств тощо» вилучити. 

Враховано по суті  

в статті 13  

 

 

645.  Надавачі соціальних послуг повинні: -397- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

Частину сьому статті 25 проекту Закону 
виключити. 

Відхилено  

646.  поінформувати кожного отримувача соціальних 
послуг про зміст та обсяг, умови і порядок надання 
соціальних послуг; 

   

647.  надати кожному отримувачу соціальних послуг 
договір про надання соціальних послуг та 
індивідуальний план надання соціальних послуг (за 
наявності). 

-398- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка №304) 

У абзаці третьому частини сьомої статті 
25 законопроекту слова «надати кожному 
отримувачу соціальних послуг договір» 
замінити словами «підписати з кожним 
отримувачем соціальних послуг договір». 

 

Враховано по суті  

 

в статі 22 

 

 

648.   -399- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка 

№392) 

Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) 

Третій абзац частини сьомої статті 25 
доповнити словами "крім випадків надання 
разових та екстрених (кризових) 

Враховано   

в статті 22 
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соціальних послуг.". 
 

649.  Стаття 26. Екстрені (кризові) соціальні послуги 400- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

Саттю 26 законопроекту викласти в такій 
реддакції: 

Стаття 23. Послуги, що надаються 
екстрено (кризово).  

1. Соціальні послуги екстрено (кризово) 
надаються у разі наявності загрози життю чи 
здоров’ю особи. 

2. Підтвердженням надання соціальних 
послуг екстрено (кризово) повнолітній особі є 
акт про надання соціальних послуг, що 
містить відомості про отримувача соціальних 
послуг та надавача таких послуг, надані 
соціальні послуги, строки, дати їх надання. 

Форма акта затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення. 

Підтвердженням надання соціальних 
послуг екстрено (кризово)  дитині є акт 
проведення оцінки рівня безпеки дитини, 
форма якого затверджується Кабінетом 
Міністрів України. 

 

Враховано Стаття 23. Послуги, що надаються 
екстрено (кризово).  

650.     1. Соціальні послуги екстрено (кризово) 
надаються у разі наявності загрози життю чи 
здоров’ю особи. 

651.  Надання екстрених (кризових) соціальних послуг з 
метою надання невідкладної допомоги здійснюється в 
строки, обумовлені потребою отримувача соціальних 
послуг, без складення індивідуального плану надання 
соціальних послуг та укладення договору про надання 
соціальних послуг. Підставою для надання екстрених 
(кризових) соціальних послуг є звернення, у тому 
числі усне, отримувача соціальних послуг або 
одержання від закладів охорони здоров’я, навчальних 

-401- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У ст. 26 у другому реченні першої 
частини: 

 після слів: «у тому числі усне» – додати: 
«або з  використанням засобів 
електронного зв’язку або телекомунікації», 
… 

після слів: або жорстокого поводження з 
дітьми, - додати: «інформації про торгівлю 

Враховано по суті 

 

порядок подання 

заяви, звернення, 

повідомлення про 

надання соцпослуг 

визначається Порядком 

надання соцпослуг, який 

затверджується 
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закладів, правоохоронних органів чи інших 
організацій, фізичних осіб інформації про осіб, які 
потрапили в ситуацію, що загрожує їх життю та 
здоров’ю, постраждали від насильства в сім’ї або 
жорстокого поводження з дітьми. 

людьми.» Кабміном 

 

 

652.  Підтвердженням надання екстрених (кризових) 
соціальних послуг є акт про надання екстрених 
(кризових) соціальних послуг, що містить відомості 
про отримувача соціальних послуг та надавача таких 
послуг, надані соціальні послуги, строки, дати та 
умови їх надання. Акт про надання екстрених 
(кризових) соціальних послуг підписується їх 
отримувачем. Форма акта затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення. 

-402- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У другій частині цієї статті слова: Акт про 
надання екстрених (кризових) соціальних 
послуг підписується їх отримувачем – 
виключити. 

Враховано 2. Підтвердженням надання 

соціальних послуг екстрено (кризово) 

повнолітній особі є акт про надання 

соціальних послуг, що містить відомості про 

отримувача соціальних послуг та надавача 

таких послуг, надані соціальні послуги, 

строки, дати їх надання. 
Форма акта затверджується центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення. 

653.     Підтвердженням надання соціальних 

послуг екстрено (кризово)  дитині є акт 

проведення оцінки рівня безпеки дитини, 

форма якого затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

 
654.   -403- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Статтю 26 доповнити останньою 
частиною третьою такого змісту» 

«Процес взаємодії надавачів соціальних 
послуг і вповноважених організацій та 
установ у випадку надання екстрених 
(невідкладних, кризових) послуг 
затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення.» 

 

Враховано по суті 

 

в статті 8 

передбачено, що 

Порядорк взаємодії 

суб’єктів систем надання 

соцпослуг 

затверджується 

Мінсоцом 

 

655.  Стаття 27. Відмова від отримання/надання 
соціальних послуг 

-404- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 27законопроекту викласти в такій 
редакції 

Враховано Стаття 24.  Відмова та припинення 
надання соціальних послуг 
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«Стаття 24. Відмова та припинення 
надання соціальних послуг 

1. Особи/сім’ї, які перебувають у складних 
життєвих обставинах або відносяться до 
вразливих груп населення, отримувачі 
соціальних послуг або їх законні 
представники мають  право відмовитися від 
отримання соціальних послуг, крім випадків 
передбачених законом. 

2. Відмова від отримання  соціальних 
послуг оформляється в письмовій формі 
(заява). 

3. Підставою для відмови надавачем 
соціальних послуг у наданні соціальних 
послуг  є: 

1) наявність у особи медичних 
протипоказань, перелік яких затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері охорони здоров’я; 

2) відсутність запитуваних соціальних 
послуг у надавача соціальних послуг; 

3) відсутність потреби у соціальних 
послугах за результатами оцінювання потреб 
особи/сім’ї. 

Не може бути відмовлено у наданні 
соціальних послуг у разі наявної загрози 
життю чи здоров’ю особи, домашнього 
насильства, насильства за ознакою статі або 
жорстокого поводження з дітьми. 

4. Підставою для припинення надавачем 
соціальних послуг надання соціальних послуг 
їх отримувачам є: 

1) відсутність потреби у соціальних 
послугах за результатами оцінювання потреб 
особи/сім’ї; 

2) закінчення строку дії договору про 
надання соціальних послуг, крім випадків, 
передбачених частиною шостою статті 22 
цього Закону;  

3) зміна місця проживання/перебування 
отримувача соціальних послуг, що впливає на 
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надання соціальних послуг; 

4) невиконання без поважних причин 
отримувачем соціальних послуг вимог, 
визначених договором про надання 
соціальних послуг;  

5) виявлення у отримувача соціальних 
послуг медичних протипоказань, перелік яких 
затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері 
охорони здоров’я; 

6) виявлення/встановлення  
недостовірності поданих отримувачем 
соціальних послуг інформації/документів при 
зверненні за їх наданням, що унеможливлює 
подальше надання таких соціальних послуг; 

7) смерть отримувача соціальних послуг; 

8) ліквідація (припинення діяльності) 
надавача соціальних послуг або припинення 
надання відповідних соціальних послуг. 

Не може бути припинено надання 
соціальних послуг у разі наявної загрози 
життю чи здоров’ю особи, домашнього 
насильства, насильства за ознакою статі або 
жорстокого поводження з дітьми. 

5. Відмова у наданні соціальних послуг та 
припинення надання соціальних послуг 
оформляється і надається особі, яка 
звернулася за соціальними послугами, та 
отримувачу соціальних послуг (або їх 
законним представникам) в письмовій формі 
із зазначенням причини відмови або 
припинення. 

У разі відмови у надані соціальних послуг 
з підстави, зазначеної у пункті 2 частини 
третьої цієї статті, та у разі припинення 
надання соціальних послуг з підстав, 
зазначених у пункті 8 частини четвертої цієї 
статті, додатково зазначається інформація про 
надавачів соціальних послуг, якими 
надаються відповідні соціальні послуги. 

6. Надавач соціальних послуг надсилає 
Київській та Севастопольській міським, 
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районним, районним у містах Києві та 
Севастополі  державним адміністраціям,   
виконавчим органам міських рад міст  
обласного значення, рад об’єднаних 
територіальних громад  інформацію про 
факти відмови/припинення у надані 
соціальних послуг з підстав, зазначених у 
абзаці другому частини п’ятої цієї статті, не 
пізніше трьох робочих днів з дня прийняття 
відповідного рішення, для врахування під час 
визначення потреб у соціальних послугах та 
організації їх надання. 

7. У разі коли отримувач соціальних 
послуг без поважних причин не виконує 
вимоги, визначені договором про надання 
соціальних послуг, надавач соціальних послуг 
надсилає письмове повідомлення отримувачу 
соціальних послуг або його законному 
представнику про дату, з якої буде припинено 
надання соціальних послуг у разі подальшого 
невиконання умов договору. Надання 
соціальних послуг з зазначених причин 
припиняється не раніше ніж через 15 
календарних днів з дати надсилання 
відповідного письмового повідомлення 
одержувачу соціальних послуг або його 
законному представнику». 

 

656.  Отримувач соціальних послуг або його законний 
представник має право відмовитися від отримання 
соціальних послуг, крім випадків, передбачених 
частиною третьою статті 23 цього Закону. Відмова 
оформляється в письмовій формі (заява). 

-405- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину першу статті 27 викласти в такій 
редакції: 

«Отримувач соціальних послуг або його 
законний представник має право відмовитися 
від отримання соціальних послуг. Відмова 
оформляється в письмовій формі (заява). У 
разі відмови отримувача соціальних послуг 
від соціальних послуг, передбачених 
частиною третьою статті 23 цього Закону, 
надавач послуг зобов’язаний повідомити 
вповноважений орган про факт та причини 
відмови в письмовій формі. Форма 
повідомлення затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 

Враховано частково 1. Особи/сім’ї, які перебувають у 
складних життєвих обставинах або 
відносяться до вразливих груп населення, 
отримувачі соціальних послуг або їх 
законні представники мають  право 
відмовитися від отримання соціальних 
послуг, крім випадків передбачених 
законом. 
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соціального захисту населення» 

657.     2. Відмова від отримання  соціальних 
послуг оформляється в письмовій формі 
(заява). 

658.  Отримувачу соціальних послуг може бути 
відмовлено у їх наданні, якщо надавач соціальних 
послуг не здатний задовольнити індивідуальні 
потреби отримувача соціальних послуг. Відмова 
повинна супроводжуватися поясненням причини та 
довідковою інформацією про можливість отримати 
відповідну послугу в іншого надавача соціальних 
послуг. 

  3. Підставою для відмови надавачем 

соціальних послуг у наданні соціальних 

послуг  є: 
 

659.  Отримувачу соціальних послуг може бути 
відмовлено, зокрема тимчасово, у наданні 
стаціонарних соціальних послуг у зв’язку з наявністю 
медичних протипоказань, перелік яких 
затверджується центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики 
у сфері соціального захисту населення. Така відмова 
можлива тільки за наявності відповідного медичного 
висновку. 

-406- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка 

№392) 

Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) 

Перше речення частини третьої статті 27 
доповнити словами "за погодженням із 
центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері охорони 
здоров'я". 

Відхилено 1) наявність у особи медичних 
протипоказань, перелік яких затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері охорони здоров’я; 

660.     2) відсутність запитуваних соціальних 
послуг у надавача соціальних послуг; 

661.     3) відсутність потреби у соціальних 
послугах за результатами оцінювання потреб 
особи/сім’ї. 

662.     Не може бути відмовлено у наданні 
соціальних послуг у разі наявної загрози 
життю чи здоров’ю особи, домашнього 
насильства, насильства за ознакою статі або 
жорстокого поводження з дітьми. 

663.     4. Підставою для припинення надавачем 
соціальних послуг надання соціальних послуг 
їх отримувачам є: 

 

664.  Відмова оформляється і надається отримувачу в 
письмовій формі. 

  1) відсутність потреби у соціальних 
послугах за результатами оцінювання потреб 
особи/сім’ї; 

 

665.  Отримувачу соціальних послуг не може бути 
відмовлено у наданні соціальних послуг у разі наявної 
загрози його життю та здоров’ю, насильства в сім’ї 

  2) закінчення строку дії договору про 
надання соціальних послуг, крім випадків, 
передбачених частиною шостою статті 22 
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або жорстокого поводження з дітьми. цього Закону;  

 

666.     3) зміна місця проживання/перебування 
отримувача соціальних послуг, що впливає на 
надання соціальних послуг; 

667.     4) невиконання без поважних причин 
отримувачем соціальних послуг вимог, 
визначених договором про надання 
соціальних послуг;  

668.     5) виявлення у отримувача соціальних 
послуг медичних протипоказань, перелік яких 
затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері 
охорони здоров’я; 

669.     6) виявлення/встановлення  
недостовірності поданих отримувачем 
соціальних послуг інформації/документів при 
зверненні за їх наданням, що унеможливлює 
подальше надання таких соціальних послуг; 

670.     7) смерть отримувача соціальних послуг; 

671.     8) ліквідація (припинення діяльності) 
надавача соціальних послуг або припинення 
надання відповідних соціальних послуг. 

 

672.     Не може бути припинено надання 
соціальних послуг у разі наявної загрози 
життю чи здоров’ю особи, домашнього 
насильства, насильства за ознакою статі або 
жорстокого поводження з дітьми. 

673.     5. Відмова у наданні соціальних послуг 

та припинення надання соціальних послуг 

оформляється і надається особі, яка 

звернулася за соціальними послугами, та 

отримувачу соціальних послуг (або їх 

законним представникам) в письмовій формі 

із зазначенням причини відмови або 

припинення. 

У разі відмови у надані соціальних 

послуг з підстави, зазначеної у пункті 2 

частини третьої цієї статті, та у разі 

припинення надання соціальних послуг з 
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підстав, зазначених у пункті 8 частини 

четвертої цієї статті, додатково зазначається 

інформація про надавачів соціальних послуг, 

якими надаються відповідні соціальні 

послуги. 

 
674.     6. Надавач соціальних послуг надсилає 

Київській та Севастопольській міським, 

районним, районним у містах Києві та 

Севастополі  державним адміністраціям,   

виконавчим органам міських рад міст  

обласного значення, рад об’єднаних 

територіальних громад  інформацію про 

факти відмови/припинення у надані 

соціальних послуг з підстав, зазначених у 

абзаці другому частини п’ятої цієї статті, не 

пізніше трьох робочих днів з дня прийняття 

відповідного рішення, для врахування під час 

визначення потреб у соціальних послугах та 

організації їх надання. 

 
675.     7. У разі коли отримувач соціальних 

послуг без поважних причин не виконує 

вимоги, визначені договором про надання 

соціальних послуг, надавач соціальних послуг 

надсилає письмове повідомлення отримувачу 

соціальних послуг або його законному 

представнику про дату, з якої буде припинено 

надання соціальних послуг у разі подальшого 

невиконання умов договору. Надання 

соціальних послуг з зазначених причин 

припиняється не раніше ніж через 15 

календарних днів з дати надсилання 

відповідного письмового повідомлення 

одержувачу соціальних послуг або його 

законному представнику. 

 
676.  Стаття 28. Підстави для припинення надання 

соціальних послуг 
-407- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Враховано  
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Статтю 28 законопроекту виключити. 

 

677.  Підставою для припинення надання соціальних 
послуг є: 

   

678.  подолання або мінімізації наслідків складної 
життєвої ситуації отримувача соціальних послуг; 

   

679.  відмова отримувача соціальних послуг або його 
законного представника від отримання соціальних 
послуг, якщо це не загрожує життю і здоров’ю 
отримувача соціальних послуг та інших осіб; 

   

680.  закінчення строку дії договору про надання 
соціальних послуг та індивідуального плану надання 
соціальних послуг; 

   

681.  зміна місця проживання отримувача соціальної 
послуги; 

   

682.  невиконання отримувачем соціальних послуг 
вимог, визначених індивідуальним планом надання 
соціальних послуг, договору про надання соціальних 
послуг, та наявність письмового попередження про 
можливість відмови у їх наданні; 

   

683.  наявність медичних протипоказань для отримання 
соціальних послуг; 

-408- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У ст. 28 сьомий абзац, першої частини 
викласти у новій редакції: 

 «наявність хронічних соціально-
небезпечних захворювань в стадії 
загострення;» 

Відхилено  

684.  подання отримувачем соціальних послуг 
недостовірної інформації, що стала підставою для 
надання соціальних послуг; 

   

685.  смерть отримувача соціальної послуги;    

686.  ліквідація (припинення діяльності) надавача 
соціальних послуг. 

   

687.      

688.  У разі коли отримувач соціальних послуг без 
поважних причин не виконує вимоги щодо їх 
отримання, надавач соціальних послуг інформує у 
письмовій формі отримувача соціальних послуг або 
його законного представника про можливість 
припинення або обмеження надання соціальних 
послуг. 

   

689.  У разі коли отримувач соціальних послуг після    
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отримання письмового повідомлення надавача 
соціальних послуг про можливість припинення або 
обмеження їх надання продовжує не виконувати 
вимоги щодо отримання соціальних послуг, надавач 
соціальних послуг може в односторонньому порядку 
обмежити або припинити надання соціальних послуг 
такому отримувачу. 

690.  Надавач соціальних послуг інформує у письмовій 
формі отримувача соціальних послуг або його 
законного представника та місцеву державну 
адміністрацію або орган місцевого самоврядування 
про припинення або обмеження надання соціальних 
послуг із зазначенням причини. 

   

691.  Обмеження в отриманні одних соціальних послуг 
не може бути підставою для обмеження в наданні 
інших соціальних послуг. 

   

692.   -409- Н.д.Довбенко М.В. (Реєстр.картка №84) 

Статтю 28 доповнити новими абзацами : 

«досягнення отримувачем соціальних 

послуг стану, у якому він потребуватиме 

постійного медичного догляду (лікування) у 

спеціалізованих установах; 

анулювання надавачу соціальних 

послуг зі стаціонарного догляду дозволу про 

право на надання соціальних послуг зі 

стаціонарного догляду. 

Відмова отримувача від соціальних 

послуг зі стаціонарного догляду, яка може 

спричинити погіршення стану їхнього 

здоров’я або загрозу для їхнього життя, 

оформлюється письмовою заявою отримувача 

соціальних послуг або його представника, яка 

підтверджує одержання інформації про 

наслідки відмови. 

Надавач соціальних послуг зі 

стаціонарного догляду протягом 2 робочих 

днів повідомляє мешканця та його 

представника про виникнення обставин, 

наслідком яких є припинення надання 

соціальних послуг зі стаціонарного догляду. 

У повідомленні зазначається строк, протягом 

якого представник отримувача соціальних 

послуг повинен прибути для організації 

Відхилено  
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залишення мешканцем закладу. 

У випадку відсутності представника 

мешканця чи його неприбуття до закладу у 

визначений строк, надавач соціальних послуг 

повинен забезпечити переведення мешканця 

до іншого закладу, а у випадку неможливості 

переведення, повідомити відповідні соціальні 

служби чи соціальних працівників та спільно 

організувати його поселення по 

попередньому місцю проживання, перед 

прийняттям до закладу. 

Тимчасове вибуття мешканців 

здійснюється за особистою заявою з 

погодженням адміністрації закладу на термін 

не більше 2 місяців на календарний рік. 

Дозвіл на вибуття надається з 

урахуванням висновку лікаря про можливість 

тимчасового залишення закладу.»  

 
693.  Розділ V -410- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Назву розділу IV законопроекту  викласти 
в такій редакції: 

«Розділ ІV  

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ 
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» 

 

 Розділ ІV 

694.   -411- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Слова і цифри «Розділ V» замінити 
словами і цифрами «Глава V» 

Відхилено  

695.  УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ НАДАННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

  ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА ФІНАНСУВАННЯ 

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

696.  Стаття 29. Визначення потреб населення 
адміністративно-територіальної одиниці у 
соціальних послугах 

-412- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Враховано Стаття 25. Визначення потреб у 

соціальних послугах 
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Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 29 законопроекту викласти в такій 
редакції: 

Стаття 25. Визначення потреб у 
соціальних послугах 

1. Визначення потреб у соціальних 
послугах здійснюється не рідше 1 разу на 3 
роки шляхом збору, узагальнення та аналізу 
інформації, у тому числі з урахуванням статі, 
віку, місця проживання відповідних 
категорій осіб/сімей. 

2. Визначення потреб у соціальних 
послугах здійснюється на підставі, але не 
виключно: 

1) соціально-демографічних даних про 
вразливі групи населення та осіб, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах; 

2) результатів оцінювання потреб особи/ 
сім’ї;  

3) інформації про надавачів соціальних 
послуг та їх можливостей. 

3. Порядок визначення потреб у 
соціальних послугах затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у 
сфері соціального захисту населення. 

 

697.   -413- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Статтю 29 викласти у такій редакції: 

«Орган місцевого самоврядування 
проводить щорічне визначення потреб 
населення адміністративно-територіальної 
одиниці/територіальної громади у соціальних 
послугах шляхом збору, узагальнення та 
аналізу інформації, у тому числі з 
урахуванням статі, віку, місця проживання, 
для прийняття управлінських рішень щодо 
розвитку та оптимізації системи надання 
соціальних послуг. 

Враховано частково  
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Місцева державна адміністрація 
проводить щорічне визначення потреб 
населення адміністративно-територіальної 
одиниці/територіальної громади у соціальних 
послугах щодо осіб та сімей, у яких є загроза 
життю та здоров’ю, шляхом збору, 
узагальнення та аналізу інформації, у тому 
числі з урахуванням статі, віку, місця 
проживання, для прийняття управлінських 
рішень щодо розвитку та оптимізації системи 
надання соціальних послуг. Здійснює аналіз 
потреб населення адміністративно-
територіальних одиниць/ територіальних 
громад у соціальних послугах на предмет 
доступності, якості, необхідного переліку та 
об’єму; 

Визначення потреб населення 
адміністративно-територіальної 
одиниці/територіальної громади у соціальних 
послугах та аналіз його результатів 
здійснюється за участі представників 
об’єднань отримувачів соціальних послуг. 

Визначення потреб населення 
адміністративно-територіальної 
одиниці/територіальної громади у соціальних 
послугах здійснюється шляхом: 

проведення аналізу соціально-
демографічних даних про вразливі групи 
населення; 

оцінки потреб осіб, сімей, які перебувають 
у складних життєвих обставинах і не можуть 
самостійно їх подолати; 

Порядок визначення потреб населення 
адміністративно-територіальної одиниці у 
соціальних послугах затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у 
сфері соціального захисту населення. 

На основі результатів аналізу визначених 
потреб уповноважені органи у сфері надання 
соціальних послуг у співпраці з об’єднаннями 
отримувачів соціальних послуг та 
об’єднаннями надавачів соціальних послуг 
визначають пріоритети надання соціальних 
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послуг і розробляють пропозиції до програм 
економічного і соціального розвитку 
Автономної Республіки Крим, областей, 
районів та міст у частині забезпечення осіб, 
сімей соціальними послугами. 

Пріоритети надання соціальних послуг 
передбачають перелік соціальних послуг, що 
надаються за рахунок бюджетних коштів, у 
тому числі із залученням громадських 
об’єднань, благодійних, релігійних 
організацій шляхом проведення соціального 
замовлення, перелік соціальних послуг, що 
надаються за плату, зокрема 
диференційовану» 

698.  Місцева державна адміністрація та орган 
місцевого самоврядування проводить щорічне 
визначення потреб населення адміністративно-
територіальної одиниці/територіальної громади у 
соціальних послугах шляхом збору, узагальнення та 
аналізу інформації, у тому числі з урахуванням статі, 
віку, місця проживання, для прийняття управлінських 
рішень щодо розвитку та оптимізації системи надання 
соціальних послуг. 

-414- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У статті 29, у першій частині, замість 
слова: «щорічне» – записати: «один раз на 
три роки» 

Враховано 1. Визначення потреб у соціальних 

послугах здійснюється не рідше 1 разу на 3 

роки шляхом збору, узагальнення та аналізу 

інформації, у тому числі з урахуванням статі, 

віку, місця проживання відповідних 

категорій осіб/сімей. 
 

699.  Визначення потреб населення адміністративно-
територіальної одиниці/територіальної громади у 
соціальних послугах здійснюється шляхом: 

  2. Визначення потреб у соціальних 

послугах здійснюється на підставі, але не 

виключно: 
 

700.  проведення аналізу соціально-демографічних 
даних про вразливі групи населення; 

  1) соціально-демографічних даних про 

вразливі групи населення та осіб, які 

перебувають у складних життєвих 

обставинах; 
701.  оцінки потреб осіб, сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не можуть 
самостійно їх подолати; 

  2) результатів оцінювання потреб 
особи/ сім’ї;  

702.  визначення надавачів соціальних послуг та їх 
можливостей. 

  3) інформації про надавачів соціальних 

послуг та їх можливостей. 
 

703.  Порядок визначення потреб населення 
адміністративно-територіальної одиниці у соціальних 
послугах затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального захисту 

  3. Порядок визначення потреб у 

соціальних послугах затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у 

сфері соціального захисту населення. 
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населення.  

704.  На основі результатів аналізу визначених потреб 
уповноважені органи у сфері надання соціальних 
послуг визначають пріоритети надання соціальних 
послуг і розробляють пропозиції до програм 
економічного і соціального розвитку Автономної 
Республіки Крим, областей, районів та міст у частині 
забезпечення осіб, сімей соціальними послугами. 

   

705.  Пріоритети надання соціальних послуг 
передбачають перелік соціальних послуг, що 
надаються за рахунок бюджетних коштів, у тому 
числі із залученням громадських об’єднань, 
благодійних, релігійних організацій шляхом 
проведення соціального замовлення, перелік 
соціальних послуг, що надаються за плату, зокрема 
диференційовану. 

 

-415-  Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377) 

У частині п’ятій статті 29 розділу V 

після слів «релігійних організацій» додати 

слово «волонтерів» 

Враховано по суті 

 

в статті 13 

передбачено, що до 

надання соцпослуг 

можуть бути залучені 

волонтери  

 

706.  Стаття 30. Соціальне замовлення -416- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 30 законопроекту викласти в такій 
редакції: 

«Стаття 26. Соціальне замовлення  

1. Надання соціальних послуг через 
соціальне замовлення здійснюється за 
рахунок бюджетних коштів. 

2. Соціальні послуги через соціальне 
замовлення надаються відповідно до 
державних стандартів соціальних послуг. 

3. Залучення надавачів соціальних послуг 
до надання соціальних послуг через соціальне 
замовлення здійснюється шляхом 
оголошення уповноваженими органами, 
зазначеними у пунктах 2 і 3 частини першої 
статті 11 цього Закону, конкурсу на надання 
соціальних послуг за рахунок бюджетних 
коштів.  

Рішення про проведення конкурсу на 
надання соціальних послуг за рахунок 

Враховано  Стаття 26. Соціальне замовлення  
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бюджетних коштів приймається не пізніше 1 
березня відповідного бюджетного періоду або 
не пізніше 30 календарних днів після 
внесення змін до відповідного  бюджету. 

 

707.   -417- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Викласти статтю 30 проекту в такій 
редакції: 

«Стаття 30. Соціальне замовлення 

Місцеві державні адміністрації та органи 
місцевого самоврядування забезпечують 
організацію і проведення соціального 
замовлення за рахунок коштів місцевих 
бюджетів. 

У межах соціального замовлення 
забезпечується надання соціальних послуг в 
обсягах та з дотриманням вимог, визначених 
державними стандартами, нормами та 
нормативами надання соціальних послуг за 
рахунок бюджетних коштів. 

Залучення надавачів соціальних послуг до 
виконання соціального замовлення 
здійснюється шляхом оголошення місцевими 
державними адміністраціями та органами 
місцевого самоврядування конкурсу на 
надання соціальних послуг за рахунок 
бюджетних коштів. 

Місцеві державні адміністрації та органи 
місцевого самоврядування, що уклали договір 
про надання соціальних послуг за рахунок 
бюджетних коштів з надавачами 
недержавного сектору, які перемогли у 
конкурсі, здійснюють контроль за цільовим 
використанням бюджетних коштів та оцінку 
якості надання соціальних послуг. 

Порядок здійснення соціального 
замовлення за рахунок бюджетних коштів 
установлюється Кабінетом Міністрів 
України». 

 

Враховано частково  

708.   -418- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) Відхилено  
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У статті 30 додати нову першу частину:  

«Центральний орган виконавчої влади в 
сфері соціального захисту населення 
здійснює соціальне замовлення на надання 
спеціалізованих соціальних послуг 
національного значення (безоплатні 
телефонні гарячі лінії) за рахунок коштів 
державного бюджету.»  

 

709.   -419- Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140) 

 

Абзац 1 статті 30 доповнити наступним 
реченням: 

«встановлюються наступні види 
соціального замовлення у сфері надання 
соціальних послуг згідно з рівнями їх 
формування: 

- соціальне замовлення на 
загальнодержавному рівні, яке спрямовано на 
розв'язання пріоритетних загальнодержавних 
соціальних проблем; 

- соціальне замовлення на регіональному 
та місцевому рівні , яке спрямовано на 
розв'язання пріоритетних соціальних проблем 
відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць/територіальних громад.» 

Відхилено  

710.  Місцеві державні адміністрації або органи 
місцевого самоврядування забезпечують надання 
соціальних послуг, у тому числі шляхом проведення 
соціального замовлення за рахунок коштів місцевих 
бюджетів. 

  1. Надання соціальних послуг через 
соціальне замовлення здійснюється за 
рахунок бюджетних коштів. 

711.   -420- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину першу статті 30 викласти в такій 

редакції: 

«Місцеві державні адміністрації або 

органи місцевого самоврядування 

забезпечують надання соціальних послуг, на 

засадах рівноправності  усіх надавачів 

соціальних послуг незалежно від форми 

власності, у тому числі шляхом проведення 

соціального замовлення за рахунок коштів 

місцевих бюджетів». 

Враховано частково  
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712.   -421- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

У статті 30 проекту Закону: 
 у частині першій слова «коштів 

місцевих бюджетів» замінити словами 
«бюджетних коштів»; 

 

Враховано  

713.   -422- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 30: 
у частині першій після слів 

«соціального замовлення» слова «за рахунок 
коштів місцевих бюджетів» виключити; 

Враховано  

714.   -423- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

після частини першої додати нову 
частину такого змісту: 

«Соціальне замовлення може 
здійснюватися за кошти державного бюджету 
та за кошти місцевого бюджету.»; 

 

Враховано по суті  

715.  У межах соціального замовлення забезпечується 
надання соціальних послуг в обсягах та з 
дотриманням вимог, визначених державними 
стандартами, нормами та нормативами надання 
соціальних послуг або договором про надання 
соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. 

-424- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

у частині другій слова «або договором про 
надання соціальних послуг за рахунок 
бюджетних коштів» замінити на слова «, що 
надаються за договором про надання 
соціальних послуг за рахунок коштів 
відповідних бюджетів»; 

Враховано по суті 2. Соціальні послуги через соціальне 
замовлення надаються відповідно до 
державних стандартів соціальних послуг. 

716.  Залучення надавачів соціальних послуг до 
виконання соціального замовлення здійснюється 
шляхом оголошення місцевими державними 
адміністраціями або органами місцевого 
самоврядування конкурсу на надання соціальних 
послуг за рахунок бюджетних коштів. 

-425- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

У частині третій слова «здійснюється 
шляхом оголошення місцевими державними 
адміністраціями або органами місцевого 
самоврядування конкурсу на надання 
соціальних послуг за рахунок бюджетних 
коштів» замінити словами «щодо надання 
соціальних послуг за рахунок бюджетних 
коштів здійснюється на конкурсній основі 
місцевими державними адміністраціями 
або органами місцевого самоврядування»; 

Враховано по суті 3. Залучення надавачів соціальних послуг 

до надання соціальних послуг через 

соціальне замовлення здійснюється 

шляхом оголошення уповноваженими 

органами, зазначеними у пунктах 2 і 3 

частини першої статті 11 цього Закону, 

конкурсу на надання соціальних послуг за 

рахунок бюджетних коштів.  

 

717.     Рішення про проведення конкурсу 

на надання соціальних послуг за рахунок 

бюджетних коштів приймається не пізніше 

1 березня відповідного бюджетного періоду 

або не пізніше 30 календарних днів після 

внесення змін до відповідного  бюджету. 



S  tabl  4607 станом на 19.12.2018.doc  19.12.2018  До проекту Закону України "Проект Закону про соціальні послуги" стор.   196 
 

M  29.03.2017 

1.  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції 

 
718.   -426- Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 30 додати нову частину четверту 
такого змісту:  

«Місцеві державні адміністрації або 
органи місцевого самоврядування 
проводять конкурс на надання соціальних 
послуг за рахунок коштів відповідних 
бюджетів та укладають договір з 
переможцем не пізніше ніж через 90 днів 
після прийняття відповідного бюджету». 

 

Враховано частково  

719.   -427- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

у частині третій слова «за рахунок 
бюджетних коштів» замінити на слова «за 
рахунок коштів державного бюджету та 
(або) коштів місцевого бюджету.»; 
 

Враховано по суті  

720.   -428- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

після частини третьої додати нову 

частину такого змісту:  

«Місцеві державні адміністрації або 

органи місцевого самоврядування 

проводять конкурс на надання соціальних 

послуг за рахунок коштів відповідних 

бюджетів не пізніше ніж через 90 днів після 

прийняття відповідного бюджету.». 
 

Враховано частково  

721. 3

7 

 -429-  Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377) 

У статті 30 розділу V додати абзаци 

п’ятий, шостий, сьомий такого змісту: 

«Конкурс на надання соціальних послуг 

оголошується протягом десяти робочих днів 

після прийняття Державного бюджету 

України. 

Конкурс на надання соціальних послуг, 

вартість яких не перевищує суму, визначену 

законодавством про державні закупівлі 

проводиться і завершується протягом 

тридцяти робочих днів після оголошення 

Враховано частково  



S  tabl  4607 станом на 19.12.2018.doc  19.12.2018  До проекту Закону України "Проект Закону про соціальні послуги" стор.   197 
 

M  29.03.2017 

1.  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції 

конкурсу. 

Порядок проведення конкурсу на надання 

соціальних послуг, вартість яких не 

перевищує суму, визначену законодавством 

про державні закупівлі, визначається та 

затверджується Кабінетом Міністрів 

України.». 

 
722.  Місцеві державні адміністрації або органи 

місцевого самоврядування, що уклали договір про 
надання соціальних послуг за рахунок бюджетних 
коштів з надавачами недержавного сектору, які 
перемогли у конкурсі, здійснюють контроль за 
цільовим використанням бюджетних коштів та оцінку 
якості надання соціальних послуг. 

-430- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

У частині четвертій слово 
«недержавного» замінити словом 
«приватного»; 

Відхилено  

723.  Забезпечення надання соціальних послуг 
здійснюється шляхом компенсації їх вартості 
надавачам цих послуг. 

-431- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину п’яту статті 30  виключити. 

 

Відхилено 4. Забезпечення надання соціальних 
послуг через соціальне замовлення 
здійснюється шляхом компенсації їх вартості 
надавачам цих послуг. 

724.   -432- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

У частині п’ятій після слів «Забезпечення 
надання соціальних послуг» доповнити 
словами «надавачами приватного сектору»; 

 

Відхилено  

725.  Забезпечення контролю та оцінки якості 
соціальних послуг, моніторингу їх надання 
здійснюється уповноваженими органами у сфері 
надання соціальних послуг. 

-433- Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140) 

 

Абзац 6 статті 30  викласти у наступній 
редакції: 

«Контроль якості соціальних послуг, що 
надаються виконавцем протягом терміну 
здійснення соціального замовлення, 
забезпечується замовником у порядку та за 
показниками, визначеними у соціальному 
контракті, що відповідають державним 
стандартам   соціальних послуг. 

Для підсумкової оцінки якості наданих 
соціальних послуг замовник може залучати 
експертів та створювати спеціальні експертні 
групи. 

Для здійснення зворотного зв'язку і 
аналізу ефективності виконаних робіт та 
наданих соціальних послуг в процесі 

Відхилено  
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виконання соціального замовлення за 
ініціативою замовника чи виконавця можуть 
проводитися соціологічні дослідження серед 
членів цільової соціальної групи та інших 
споживачів соціальних послуг. Дані цих 
досліджень у поєднанні з матеріалами 
моніторингового контролю можуть бути 
підставою для формування нового завдання 
на розв'язання певної соціальної проблеми із 
застосуванням соціального замовлення.» 

726.  Порядок здійснення соціального замовлення за 
рахунок бюджетних коштів установлюється 
Кабінетом Міністрів України. 

-434- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

у частині сьомій після слів «здійснення 
соціального замовлення» доповнити словами 
«та порядок компенсації вартості надання 
соціальних послуг надавачами приватного 
сектору». 

 

Враховано 5. Порядок надання соціальних послуг 
через соціальне замовлення та компенсації їх 
вартості надавачам соціальних послуг 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 
Форми документів та інструкція з їх 
заповнення затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення. 

727.   -435- Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140) 

Статтю 30 доповнити абзацом наступного 
змісту:  

«Відповідальність за невиконання або 
неналежне виконання соціального 
замовлення несе замовник. 

Виконавець несе відповідальність перед 
замовником за використання коштів, 
одержаних від замовника на виконання 
соціального замовлення згідно з соціальним 
контрактом та законодавством України.» 

Відхилено  

728.  Стаття 31. Моніторинг, контроль та оцінка 
якості соціальних послуг 

-436- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 31 законопроекту виключити. 

Враховано  

729.  Моніторинг, контроль за наданням соціальних 
послуг та оцінка їх якості проводяться для 
забезпечення відповідності соціальних послуг 
потребам населення адміністративно-територіальних 
одиниць/територіальних громад у таких послугах, 
рівня якості соціальних послуг та подальшого 
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розвитку системи надання соціальних послуг. 

730.   -437- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 31:  
додати нові частини такого змісту:  
«Здійснення державного нагляду 

(контролю) за наданням соціальних послуг та 
оцінка їх якості здійснюється центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення, шляхом 
проведення перевірок стану надання 
соціальних послуг та оцінки їх якості 
відповідно до закону.  

Підставами для проведення перевірок 
можуть бути:  

надання соціальних послуг новим 
надавачем соціальних послуг;  

неможливість надавачем соціальних 
послуг у встановленому порядку надавати 
певні соціальних послуг;  

неповідомлення надавачем соціальних 
послуг у встановлений строк про виконання 
ним припису центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері соціального захисту 
населення;  

щорічний графік перевірок, що 
приймається центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального 
захисту населення;  

доручення Кабінету Міністрів України.  
Громадський нагляд (контроль) за 

наданням соціальних послуг та оцінкою їх 
якості утворюється з метою залучення 
суб'єктів господарювання і громадян та (або) 
їх відповідних об'єднань (асоціацій) до участі 
у реалізації державної політики за наданням 
соціальних послуг та оцінки їх якості.  

Громадський нагляд (контроль) за 
наданням соціальних послуг та оцінкою їх 
якості здійснюється через Громадські ради з 
надання соціальних послуг шляхом 
громадського моніторингу та громадської 

Враховано частково 

в статті 11 
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оцінки стану надання соціальних послуг.  
Громадські ради з надання соціальних 

послуг утворюються, як постійно діючі 
консультативно-дорадчі органи відповідно 
при центральному органі виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної 
політики у сфері соціального захисту 
населення, місцевих державних 
адміністраціях та органах місцевого 
самоврядування.  

Громадські ради з надання соціальних 
послуг створюються задля здійснення 
безпосереднього нагляду (контролю) 
громадськості за наданням соціальних послуг 
та оцінки їх якості, а також за 
результативністю заходів щодо їх 
забезпечення.  

Положення про Громадську раду з 
надання соціальних послуг при центральному 
органі виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення, та 
персональний склад Громадської ради з 
надання соціальних послуг при центральному 
органі виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення, приймається 
Кабінетом Міністрів України.  

Положення про Громадську раду з 
надання соціальних послуг при центральних 
органах виконавчої влади, місцевих 
державних адміністраціях та органах 
місцевого самоврядування та персональний 
склад Громадської ради з надання соціальних 
послуг при них затверджується рішенням 
відповідних центральних органів виконавчої 
влади, місцевих державних адміністрацій та 
органів місцевого самоврядування.  

Основними завданнями Громадської ради 
з надання соціальних послуг є:  

участь у розробці проектів нормативно-
правових актів у сфері надання соціальних 
послуг;  

надання висновків за результатами 
експертизи проектів нормативно-правових 
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актів;  
визначення оцінки стану надання 

соціальних послуг;  
підготовка цільових пропозицій щодо 

підвищення ефективності надання соціальних 
послуг;  

заслуховування центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального 
захисту населення, або відповідної місцевої 
державної адміністрації або органу місцевого 
самоврядування з окремих питань стосовно 
надання соціальних послуг та стану їх якості і 
результативності;  

затвердження щорічних звітів про 
діяльність центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері соціального захисту 
населення, або відповідної місцевої 
державної адміністрації чи органу місцевого 
самоврядування;  

здійснення громадського контролю за 
витрачанням коштів Державного бюджету 
України, головним розпорядником яких є 
центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у 
сфері соціального захисту населення.  

Громадська рада з надання соціальних 
послуг має право:  

запрошувати на свої засідання 
представників органів державної влади, що 
визначені в якості відповідальних за надання 
соціальних послуг та оцінки стану їх якості;  

отримувати документи та інформацію 
(крім тих, що становлять державну 
таємницю), що стосуються діяльності 
центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у 
сфері соціального захисту населення, або 
відповідної місцевої державної адміністрації 
чи органу місцевого самоврядування;  

залучатися до консультацій з 
громадськістю у формі публічного 
громадського обговорення та (або) 
електронних консультацій (референдумів) з 
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громадськістю щодо проектів нормативно-
правових актів у сфері надання соціальних 
послуг та оцінка їх якості.  

Склад Громадських рад з надання 
соціальних послуг формується на паритетних 
засадах з науковців, освітян, представників 
органів самоврядування, суб'єктів 
господарювання приватної форми власності 
та їх об'єднань та (або) громадських 
організацій (асоціацій), що працюють у сфері 
надання соціальних послуг та оцінки їх 
якості.  

До складу Громадської ради з надання 
соціальних послуг без права голосу можуть 
бути додатково включені представники 
державних органів влади, суб'єктів 
господарювання державної форми власності.  

Членом Громадської ради з надання 
соціальних послуг не може бути особа, яка:  

має судимість за вчинення злочину, якщо 
така судимість не погашена або не знята в 
установленому законом порядку, або на яку 
за вчинення адміністративного 
правопорушення накладено стягнення у 
вигляді позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю; 

притягалася на підставі обвинувального 
вироку, що набрав законної сили, до 
кримінальної відповідальності за вчинення 
умисного злочину;  

впродовж одного року до призначення 
членом Громадської ради з надання 
соціальних послуг незалежно від строку 
входила до складу керівних органів надавачів 
соціальних послуг, політичної партії або 
працювала у суб'єкта господарювання чи 
організації країни, яка брала участь у 
військової агресій проти України або сприяла 
цій агресії;  

не є громадянином України або набула 
громадянство іншої держави;  

за рішенням суду визнана недієздатною 
або дієздатність якої є обмеженою.  

Голову Громадської ради з надання 
соціальних послуг при центральному органі 
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виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального 
захисту населення, та голів Громадських рад з 
надання соціальних послуг при відповідній 
місцевій державній адміністрації або органі 
місцевого самоврядування обирають члени 
відповідної ради на своєму першому 
засіданні.  

У разі обрання головою Громадської ради 
з надання соціальних послуг особи, яка є 
представником суб'єкта господарювання 
приватної форми власності, то заступником 
такого голови має бути представником від 
громадських формувань, що працюють у 
сфері надання соціальних послуг та оцінки їх 
якості.  

Центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у 
сфері соціального захисту населення, та 
відповідні місцеві державні адміністрації та 
органи місцевого самоврядування щороку 
складають орієнтовний план проведення 
консультацій з Громадською радою з надання 
соціальних послуг, який має враховувати 
пропозицій відповідних громадських 
організацій, місцевих рад, центральних 
органах виконавчої влади, Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київській та Севастопольській міських, 
районних, районних у містах Києві та 
Севастополі державних адміністраціях. 

Орієнтовний план проведення 
консультацій з Громадською радою з надання 
соціальних послуг затверджується до початку 
року, оприлюднюється на офіційному веб-
сайті відповідно центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального 
захисту населення, місцевої державної 
адміністрації або органу місцевого 
самоврядування.  

Громадські формування, організації 
роботодавців та їх об'єднання, органи 
самоорганізації населення, недержавні засоби 
масової інформації, інші непідприємницькі 
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товариства та установи, легалізовані 
відповідно до законодавства, можуть 
ініціювати проведення консультацій з 
громадськістю з питань, не включених до 
орієнтовного плану, шляхом подання 
пропозицій відповідним Громадським радам з 
надання соціальних послуг, які приймають 
рішення про необхідність проведення 
громадських консультацій.  

Консультації з громадськістю проводяться 
у формі публічного громадського 
обговорення та (або) електронних 
консультацій (референдумів) щодо проектів 
нормативно-правових актів, які:  

стосуються прав, свобод та обов'язків 
громадян;  

визначають стратегічні цілі, пріоритети і 
завдання щодо надання соціальних послуг та 
оцінки їх якості;  

стосуються інтересів територіальних 
громад, здійснення повноважень місцевого 
самоврядування, делегованих органам 
виконавчої влади відповідними радами;  

передбачають провадження регуляторної 
діяльності;  

визначають порядок надання (скасування) 
адміністративних послуг;  

передбачають надання преференцій 
(пільг) або встановлення обмежень для 
суб'єктів господарювання та інститутів 
громадянського суспільства;  

стосуються витрачання бюджетних коштів 
(зокрема, публічні закупівлі, звіт головного 
розпорядника бюджетних коштів за минулий 
рік).  

Строк проведення таких консультацій з 
громадськістю визначається радами за 
погодженням відповідно із центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення, іншими 
центральними органами виконавчої влади, 
відповідною місцевою державною 
адміністрацією або органом місцевого 
самоврядування і повинен становити не 
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менш, як десять календарних днів з дати 
виникнення підстав, що вказані у цій частині 
цієї статті.  

Звіт про результати публічного 
громадського обговорення та (або) 
проведення електронних консультацій з 
громадськістю відповідно із центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення, іншими 
центральними органами виконавчої влади, 
відповідною місцевою державною 
адміністрацією або органом місцевого 
самоврядування в обов'язковому порядку 
одразу доводиться до відома громадськості 
шляхом оприлюднення на своєму офіційному 
веб-сайті.  

Проекти регуляторних актів можуть бути 
винесені центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері соціального захисту 
населення, на громадське обговорення. 
Порядок винесення проектів таких актів на 
громадське обговорення має враховувати 
вимоги Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності».  

Періодичність засідань Громадської ради з 
надання соціальних послуг при центральному 
органі виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення, або 
Громадської ради з надання соціальних 
послуг відповідно при інших центральних 
органах виконавчої влади, відповідних 
місцевих державних адміністраціях або 
органах місцевого самоврядування 
встановлюють самі ради за погодженням 
відповідно із центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального 
захисту населення, іншими центральними 
органами виконавчої влади, відповідною 
місцевою державною адміністрацією або 
органом місцевого самоврядування.  
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Висновки та пропозиції громадських рад з 
надання соціальних послуг є обов'язковими 
для розгляду відповідно центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення, іншими 
центральними органами виконавчої влади, 
відповідною місцевою державною 
адміністрацією або органом місцевого 
самоврядування та мають оприлюднюватися 
на офіційних сайтах відповідно центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення, інших 
центральних органах виконавчої влади, 
відповідних місцевих державних 
адміністрацій або органів місцевого 
самоврядування у триденний строк з дати їх 
прийняття.  

Центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у 
сфері соціального захисту населення, інші 
центральні органи виконавчої влади, 
відповідні місцеві державні адміністрації або 
органи місцевого самоврядування мають 
одразу оприлюднювати висновки та 
пропозиції відповідно Громадської ради з 
надання соціальних послуг при центральному 
органі виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення, або 
Громадської ради з надання соціальних 
послуг відповідно при центральних органах 
виконавчої влади, місцевих державних 
адміністраціях або органах місцевого 
самоврядування.». 

 
731.  Уповноважені органи у сфері надання соціальних 

послуг проводять моніторинг, контроль та оцінку 
якості соціальних послуг, надавачі соціальних послуг 
- оцінку якості соціальних послуг та сприяють 
проведенню моніторингу і контролю за наданням 
соціальних послуг відповідно до законодавства. 

-438- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

У частині другій статті 31 після слів 
«Уповноважені органи у сфері надання 
соціальних послуг» доповнити словами та 
знаками «у співпраці з об’єднаннями 
отримувачів соціальних послуг,». 

Враховано частково 
у статті 14 

 

732.   -439- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка 

№392) 

Враховано частково 
у статті 14 
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Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) 

Статтю 31 після частини другої 
доповнити новою частиною такого змісту: 

"Моніторинг, контроль за наданням 
соціальних послуг та оцінка їх якості 
здійснюється із залученням у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів 
України, за згодою і на безоплатній основі 
громадських об’єднань, до статутної 
діяльності яких належать питання 
соціального захисту населення.". 

733.  Моніторинг, контроль за наданням соціальних 
послуг та оцінка їх якості здійснюються за 
методикою, затвердженою центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального захисту 
населення. 

   

734.   -440- Н.д.Довбенко М.В. (Реєстр.картка №84) 

Статтю 31 доповнити новими абзацами : 

«Контроль надавачів соціальних послуг 

проводиться з метою перевірки надання 

соціальних послуг на відповідність та 

дотримання вимог цього Закону, інших 

нормативно-правових актів, державних 

стандартів надання соціальних послуг. 

 Суб’єкти надання соціальних послуг 

підлягають внутрішньому та зовнішньому 

контролю.  

Внутрішній контроль проводиться 

суб’єктом надання соціальних послуг 

(структурним підрозділом суб’єкта надання  

соціальних послуг або його працівником) на 

регулярній основі. Порядок проведення 

внутрішнього контролю самостійно 

розробляється та затверджується суб’єктом 

надання соціальних послуг. 

Внутрішній контроль повинен 

передбачати можливість прийняття скарг та 

пропозицій від мешканців, їх представників, 

персоналу закладу, їх розгляд та відповідного 

реагування, усунення виявлених недоліків. 

Зовнішній контроль проводиться 

саморегулівною організацією (за її наявності). 

Порядок проведення зовнішнього контролю 

Відхилено  
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самостійно затверджується саморегулівною 

організацією. За результатами зовнішнього 

контролю саморегулівна організація може 

надавати письмові вимоги про усунення 

виявлених порушень, які є обов’язковими до 

виконання суб’єктами надання. У випадку 

невиконання суб’єктом надання письмових 

вимог, саморегулівна організація має 

прийняти рішення про анулювання дозволу 

про право на надання соціальних послуг зі 

стаціонарного догляду. 

Контроль за наданням соціальних 

послуг може проводитися також органом 

виконавчої влади та органом місцевого 

самоврядування в межах своїх повноважень.» 

 
735.  Стаття 32. Аналіз досвіду надання соціальних 

послуг 
-441- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 32 законопроекту виключити 
 

Враховано  

736.  Аналіз досвіду надання соціальних послуг 
здійснюється з метою вдосконалення діяльності 
надавачів соціальних послуг, покращення якості 
соціальних послуг. 

-442- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину першу статті 32 викласти в такій 
редакції: 

«Аналіз досвіду надання соціальних 
послуг здійснюється з метою вдосконалення 
процесу визначення потреб в соціальних 
послугах, діяльності надавачів соціальних 
послуг, покращення якості соціальних 
послуг». 

Враховано по суті у 

статті 11 
 

737.   -443- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Статтю 32 доповнити новим абзацом 

другим такого змісту: 

«Аналіз досвіду надання соціальних 

послуг здійснюється за участі об’єднань 

отримувачів соціальних послуг, об’єднань 

надавачів соціальних послуг та професійних 

об’єднань працівників соціальної сфери 

(асоціацій)» 

Враховано по суті у 

статті 14 
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У зв’язку з чим абзац другий вважати 

абзацом третім. 
 

738.  Уповноважені органи у сфері надання соціальних 
послуг оприлюднюють за результатами аналізу 
кращий національний та міжнародний досвід надання 
соціальних послуг. 

 

   

739.  Стаття 33. Поширення інформації -444- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 33 законопроекту виключити 
 

Враховано  

740.  Основні результати моніторингу, оцінки якості та 
аналізу кращого досвіду надання соціальних послуг, 
що сприяють регулюванню, координації та 
підвищенню якості соціальних послуг, 
опубліковуються центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики 
у сфері соціального захисту населення. 

-445- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 33:  

у частині першій слова «кращого 
досвіду» замінити на слова «кращих 
європейських та вітчизняних практик»; 

доповнити частину новим словом 
«щомісяця». 

 

Відхилено  

741.  Розділ VІ -446- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Слова та цифри «Розділ VІ 
ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ» виключити. 

 

Враховано  

742.   -447- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

 

Слова і цифри «Розділ VІ» замінити 
словами і цифрами «Глава VІ» 

Відхилено  
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743.  ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ    

744.  Стаття 34. Фінансування соціальних послуг -448- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Слово та цифри «Стаття 34» замінити 
словом та цифрами «Стаття 27» 

 

Враховано Стаття 27. Фінансування 
соціальних послуг 

745.   -449- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Викласти статтю 34 проекту в такій 
редакції: 

«Стаття 34. Джерела фінансування 
соціальних послуг 

Фінансування соціальних послуг 
здійснюється за рахунок коштів державного 
та місцевих бюджетів, спеціальних фондів, 
коштів підприємств, установ та організацій, 
плати за соціальні послуги, коштів 
благодійної допомоги (пожертвувань) та 
інших джерел, не заборонених 
законодавством України.» 

 

Враховано  

746.  Фінансування соціальних послуг здійснюється за 
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, 
спеціальних фондів, коштів підприємств, установ та 
організацій, плати за соціальні послуги, коштів 
благодійної допомоги (пожертвувань) та інших 
джерел, передбачених законодавством. 

-450- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка 

№392) 

Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) 

У частині першій статті 34 слова "джерел, 
передбачених законодавством" замінити 
словами "джерел, не заборонених 
законодавством". 

 

Враховано 1. Фінансування соціальних послуг 
здійснюється за рахунок коштів державного 
та місцевих бюджетів, спеціальних фондів, 
коштів підприємств, установ та організацій, 
плати за соціальні послуги, коштів 
благодійної допомоги (пожертвувань) та 
інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

747.   -451- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У частині першій статті 34 після слів 
«інших джерел» слова «передбачених 
законодавством» замінити на слова 
«встановлених законом». 
 

Відхилено  

748.   -452- Н.д.Довбенко М.В. (Реєстр.картка №84) 

Статтю 34 доповнити новими абзацами 
Відхилено  
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: 

«Фінансування соціальних послуг зі 

стаціонарного догляду здійснюється 

мешканцем самостійно або представником 

мешканця чи іншою особою (родичем), яка 

вказана в договорі. Вартість послуг та 

порядок оплати визначаються в договорі. 

Проживання в закладах може 

оплачуватись з пенсії мешканця (для 

здорових людей), допомоги на догляд або 

компенсаційних виплат. При наявності 

працездатних родичів частково або повністю 

(в залежності від доходів) різницю оплачують 

вони. 

У випадку прострочення мешканцем 

оплати за надані послуги більше одного 

місяця суб’єкт надання має право звернутися 

до представника мешканця з вимогою 

оплатити кошти. У випадку відмови чи 

відсутності відповіді від представника 

мешканця більше п’яти робочих днів, суб’єкт 

господарювання вправі розірвати договір в 

односторонньому порядку.» 

 
749.  Стаття 35. Оплата соціальних послуг -453- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 35 викласти в такій редакції: 

«Стаття 28. Оплата соціальних послуг 

1. Надавачі соціальних послуг 
державного та комунального секторів 
надають соціальні послуги  отримувачам: 

1) за рахунок бюджетних коштів; 

2) з установленням диференційованої 
плати; 

3) за рахунок отримувачів соціальних 
послуг або третіх осіб. 

2. За рахунок бюджетних коштів  

Враховано Стаття 28. Оплата соціальних послуг 
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надаються соціальні послуги: 

1) незалежно від доходу отримувачів 
соціальних послуг: 

- особам, які постраждали від торгівлі 
людьми і отримують соціальну допомогу 
відповідно до законодавства у сфері протидії 
торгівлі людьми, особам, які постраждали від 
домашнього насильства або насильства за 
ознакою статі,  дітям з інвалідністю, особам з 
інвалідністю І групи,  дітям-сиротам, дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним 
сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу; 
сім'ям патронатних вихователів – всі 
соціальні послуги; 

- іншим категоріям осіб - соціальні 
послуги з інформування, консультування, 
надання притулку, представництва інтересів, 
переклад жестовою мовою, а також соціальні 
послуги, що надаються екстрено (кризово); 

2) отримувачам соціальних послуг, крім 
зазначених у пункті першому цієї частини, 
середньомісячний сукупний дохід сім`ї яких в 
розрахунку на одну особу-отримувача 
соціальних послуг менший подвійного 
розміру прожиткового мінімуму для 
відповідної категорії осіб; 

3. З установленням диференційованої 
плати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, надаються соціальні 
послуги отримувачам соціальних послуг, 
середньомісячний сукупний дохід сім`ї яких в 
розрахунку на одну особу-отримувача 
соціальних послуг, вище подвійного розміру 
прожиткового мінімуму для відповідної 
категорії осіб, але не перевищує чотирьох 
прожиткових мінімумів для відповідної 
категорії осіб. 

4. За рахунок отримувача соціальних 
послуг або третіх осіб надаються: 

1) соціальні послуги отримувачам 
соціальних послуг, середньомісячний 
сукупний дохід сім`ї яких в розрахунку на 
одну особу-отримувача соціальних послуг 
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вище чотирьох прожиткових мінімумів для 
відповідної категорії осіб; 

2) соціальні послуги понад обсяги, 
визначені державними стандартами 
соціальних послуг. 

5. У разі залучення до надання соціальних 
послуг надавачів соціальних послуг 
недержавного сектору (через соціальне 
замовлення, державно-приватне партнерство, 
конкурси соціальних проектів, соціальних 
програм тощо), оплата соціальних послуг, які 
надаються за рахунок бюджетних коштів, у 
тому числі з установленням 
диференційованої плати, здійснюється 
шляхом компенсації їх вартості надавачам 
цих послуг. 

6. Уповноважені органи, зазначені у 
пунктах 2 та 3 частини першої статті 11 цього 
Закону, мають право приймати рішення щодо 
надання соціальних послуг за рахунок 
бюджетних коштів іншим категоріям осіб, 
ніж передбаченим частиною першою цієї 
статті.  

7. Рішення про звільнення отримувача 
соціальних послуг від оплати за надання 
соціальних послуг, що надаються надавачами 
соціальних послуг недержавного сектору, 
приймається такими надавачами самостійно. 

8. Розмір плати за соціальні послуги 
визначає надавач соціальних послуг залежно 
від змісту та обсягу послуг, що надаються. 
Порядок регулювання тарифів на соціальні 
послуги затверджуються Кабінетом Міністрів 
України. 

9. Методика визначення 
середньомісячного сукупного доходу сім'ї 
отримувача соціальних послуг в розрахунку 
на одну особу – отримувача соціальних 
послуг затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального 
захисту населення». 
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750.   -454- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Статтю 35 викласти в такій редакції: 

«Соціальні послуги надаються 
отримувачам: 

за рахунок бюджетних коштів; 
за рахунок отримувача соціальної послуги 

або третіх осіб. 
Держава гарантує надання соціальних 

послуг за рахунок бюджетних коштів особам 
та сім’ям, у яких є загроза життю та 
здоров’ю. 

За рахунок бюджетних коштів, в першу 
чергу, надаються соціальні послуги, які 
визначаються пріоритетними щодо 
збереження життя та здоров’я особи. 
Визначення пріоритетних соціальних послуг 
щодо фінансування  з бюджетних коштів 
базується на аналізі визначення потреб 
населення адміністративно-територіальної 
одиниці у соціальних послугах. Перелік 
соціальних послуг, що фінансуються за 
бюджетні кошти, щорічно затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у 
сфері соціального захисту населення.   

Розмір плати за соціальні послуги 
встановлюється на основі договірних умов 
між замовником та надавачем соціальних 
послуг». 

Враховано частково  

751.  Соціальні послуги надаються отримувачам:   1. Надавачі соціальних послуг 
державного та комунального секторів 
надають соціальні послуги  отримувачам: 

752.  за рахунок бюджетних коштів; -455- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 35:  

абзац другий частини першої викласти у 
новій редакції такого змісту: 

«за рахунок коштів державного 
бюджету відповідних рівнів та коштів 
місцевих бюджетів;»; 

Враховано по суті 1) за рахунок бюджетних коштів; 

 

753.  з установленням диференційованої плати залежно 
від доходу отримувача соціальних послуг; 

  2) з установленням диференційованої 
плати; 

754.  за рахунок отримувача соціальної послуги або 
третіх осіб. 

  3) за рахунок отримувачів соціальних 
послуг або третіх осіб. 
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755.  Держава гарантує надання соціальних послуг за 
рахунок бюджетних коштів: 

-456- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 35 у абзаці першому частини 
другої слова «бюджетних коштів» замінити 
на слова «коштів державного бюджету 
відповідного рівня»; 

Враховано по суті 2. За рахунок бюджетних коштів  
надаються соціальні послуги: 

756.  отримувачам соціальних послуг, 
середньомісячний дохід яких менший подвійного 
розміру прожиткового мінімума для відповідної 
категорії осіб; 

  1) незалежно від доходу отримувачів 

соціальних послуг: 
 

757.  особам, які постраждали від торгівлі людьми і 
отримують соціальну допомогу відповідно до 
законодавства у сфері протидії торгівлі людьми. 

-457- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У статті 35, у другій частині додати третій 
абзац:  

«дітям-сиротам, дітям, позбавленим 
батьківського піклування, особам з їх 
числа.» 

 

Враховано - особам, які постраждали від 

торгівлі людьми і отримують соціальну 

допомогу відповідно до законодавства у сфері 

протидії торгівлі людьми, особам, які 

постраждали від домашнього насильства або 

насильства за ознакою статі,  дітям з 

інвалідністю, особам з інвалідністю І групи,  

дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, сім’ям опікунів, 

піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим 

будинкам сімейного типу; сім'ям патронатних 

вихователів – всі соціальні послуги; 

 
758.   -458- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

Частину другу статті 35 проекту Закону 
доповнити пунктом третім наступного змісту: 

«у інших випадках, передбачених 
законом.». 

 

Враховано пр суті  

 в пункті 6 цієї статті 

надано право 

надавати соцпослуги за 

рахунок бюджених 

коштів іншим 

категоріям, ніж 

передбеченим цим 

законом  

 

759.  За рахунок бюджетних коштів також надаються 
такі соціальні послуги, як інформування, 
консультування, надання притулку, представництво 
інтересів, екстрені (кризові), сурдопереклад, 
тифлосурдопереклад, натуральна допомога. 

-459- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У третій частині цієї статті замість слів: 
«натуральна допомога» – записати: 
«соціальний супровід сімей з дітьми, які 
опинилися в складних життєвих 
обставин». 

Враховано частково 

в підпункті 2 частини 

другої цієї статті, тобто у 

разі якщо дохід менше 2 

прожитакових мінімумів 

- іншим категоріям осіб - соціальні 

послуги з інформування, консультування, 

надання притулку, представництва інтересів, 

переклад жестовою мовою, а також соціальні 

послуги, що надаються екстрено (кризово); 

 

760.   -460- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 35 у частині третій слова 
«бюджетних коштів» замінити на слова 
«коштів державного бюджету відповідного 

Відхилено  
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рівня»; 
 

761.   -461- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

після частини третьої ввести нову 
частину четверту такого змісту:  

«Методику розрахунку граничної 
вартості конкретної послуги на одного 
отримувача залежно від того, кому надається 
послуга (одиноким особам похилого віку, 
інвалідам або хворим, не здатним до 
самообслуговування) та де вона надається (за 
місцем проживання вдома, у стаціонарних 
закладах, у закладах денного перебування) 
встановлюється Кабінетом Міністрів 
України.»; 

Відхилено  

762.     2) отримувачам соціальних послуг, крім 
зазначених у пункті першому цієї частини, 
середньомісячний сукупний дохід сім`ї яких в 
розрахунку на одну особу-отримувача 
соціальних послуг менший подвійного 
розміру прожиткового мінімуму для 
відповідної категорії осіб; 

 
 

763.  Розмір плати за соціальні послуги встановлюється 
з урахуванням обсягу соціальної послуги, що 
надається, та фінансових можливостей отримувача 
послуги. 

  3. З установленням диференційованої 
плати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, надаються соціальні 
послуги отримувачам соціальних послуг, 
середньомісячний сукупний дохід сім`ї яких в 
розрахунку на одну особу-отримувача 
соціальних послуг, вище подвійного розміру 
прожиткового мінімуму для сім’ї, але не 
перевищує чотирьох прожиткових мінімумів 
для відповідної категорії осіб; 

 

764.   -462- Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 35 додати нову частину п’яту 
такого змісту:  

«Кошти на надання соціальний послуг, що 
не були використані у поточному 
бюджетному році, не підлягають поверненню 
надавачами соціальних послуг, а 
використовуються у наступному бюджетному 

Відхилено  
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році». 

765.  Розмір плати за соціальну послугу не може 
перевищувати розміру витрат на її надання. 

  4. За рахунок отримувача соціальних 
послуг або третіх осіб надаються: 

1) соціальні послуги отримувачам 
соціальних послуг, середньомісячний 
сукупний дохід сім`ї яких в розрахунку на 
одну особу-отримувача соціальних послуг 
вище чотирьох прожиткових мінімумів для 
відповідної категорії осіб; 

2) соціальні послуги понад обсяги, 
визначені державними стандартами 
соціальних послуг. 

766.     5. У разі залучення до надання соціальних 
послуг надавачів соціальних послуг 
недержавного сектору (через соціальне 
замовлення, державно-приватне партнерство, 
конкурси соціальних проектів, соціальних 
програм тощо), оплата соціальних послуг, які 
надаються за рахунок бюджетних коштів, у 
тому числі з установленням 
диференційованої плати, здійснюється 
шляхом компенсації їх вартості надавачам 
цих послуг. 

 

767.  Порядок регулювання тарифів на соціальні 
послуги встановлюється Кабінетом Міністрів 
України. 

-463- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У статті 35 частину шосту виключити. 

Відхилено 6. Уповноважені органи, зазначені у 

пунктах 2 та 3 частини першої статті 11 цього 

Закону, мають право приймати рішення щодо 

надання соціальних послуг за рахунок 

бюджетних коштів іншим категоріям осіб, 

ніж передбаченим частиною першою цієї 

статті.  
 

768.     7. Рішення про звільнення 

отримувача соціальних послуг від оплати за 

надання соціальних послуг, що надаються 

надавачами соціальних послуг недержавного 

сектору, приймається такими надавачами 

самостійно. 

 
769.  Розмір плати за соціальну послугу визначає 

надавач соціальних послуг залежно від змісту та 
обсягу послуги, що замовляється, відповідно до 
методології, затвердженої центральним органом 

  8. Розмір плати за соціальні послуги 

визначає надавач соціальних послуг залежно 

від змісту та обсягу послуг, що надаються. 

Порядок регулювання тарифів на соціальні 
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виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального захисту 
населення. 

послуги затверджуються Кабінетом Міністрів 

України. 
 

770.  Отримувачам соціальних послуг, 
середньомісячний дохід яких не перевищує чотирьох 
прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, 
соціальні послуги можуть надаватися з 
установленням диференційованої плати залежно від 
доходу таких осіб у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України. 

-464- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60) 

Н.д.Валентиров С.В. (Реєстр.картка №81) 

Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78) 

Абзац 8 статті 35 викласти у такій 
редакції: 

«Отримувачам соціальних послуг, 
середньомісячний дохід яких не перевищує 
подвійного розміру прожиткового 
мінімуму для відповідної категорії осіб, 
соціальні послуги можуть надаватися з 
установленням диференційованої плати 
залежно від доходу таких осіб у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України.» 

Відхилено 

 

таким особам 
соцпослуги надаються 
безкоштовно 

 

771.   -465- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка 

№392) 

Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) 

У частині восьмій статті 35 слова "чотирьох 
прожиткових мінімумів" замінити словами 
"трьох прожиткових мінімумів". 
 

Відхилено  

772.   -466- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У восьмій частині цієї статті після слів: 
Кабінетом Міністрів України - додати слова: 
«за виключенням прийомних сімей, 
дитячих будинків сімейного типу, сімей-
опікунів, патронатних вихователів.» 

Враховано по суті 

 

таким категоріям 
соцпослуги надаються 
безкоштовно 

 

773.  Соціальні послуги понад обсяги, визначені 
державними стандартами, надаються за плату. 

   

774.     9. Методика визначення 

середньомісячного сукупного доходу сім'ї 

отримувача соціальних послуг в розрахунку 

на одну особу – отримувача соціальних 

послуг затверджується центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері соціального 

захисту населення. 
 

775.  Розділ VІІ 467- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Враховано  
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Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Розділ VІІ виключити 

 

776.   -468- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Слова і цифри «Розділ VIІ» замінити 
словами і цифрами «Глава VIІ» 

Відхилено  

777.  КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

   

778.  Стаття 36. Працівники, які надають соціальні 
послуги 

   

779.  Оцінку потреб, складення договору про надання 
соціальних послуг та індивідуального плану надання 
соціальних послуг, а також надання соціальних 
послуг, передбачених цим Законом, здійснюють 
фахівці із соціальної роботи, соціальні працівники, 
фізичні особи - підприємці з належним рівнем 
фахової кваліфікації. До оцінки потреб можуть 
залучатися інші спеціалісти. 

   

780.  Надання соціальних послуг, що не потребують 
фахової кваліфікації, здійснюють соціальні робітники, 
фізичні особи - підприємці, фізичні особи. 

   

781.  Кваліфікаційні вимоги до фахівців із соціальної 
роботи, соціальних працівників, інших фахівців, 
соціальних робітників, які надають соціальні послуги, 
порядок їх атестації визначають відповідні центральні 
органи виконавчої влади. 

-469- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

У частині третій статті 36 після слів 
«порядок їх атестації визначають відповідні 
центральні органи виконавчої влади» 
доповнити словами «за участі професійних 
об’єднань працівників соціальної сфери 
(асоціацій)». 

Враховано  

 

 у статті 14 

 

 

782.  До надання соціальних послуг можуть бути 
залучені волонтери відповідно до законодавства. 

   

783.   -470- Н.д.Довбенко М.В. (Реєстр.картка №84) 

Статтю 36 доповнити новими абзацами 

: 

        «Надавач соціальних послуг зі 

стаціонарного догляду має  право призначити 

особу, яка буде відповідальною за надання 

соціальних послуг зі стаціонарного догляду за 

особами похилого віку, керувати та 

Відхилено  
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координувати роботу закладу. 

        Суб’єкт надання соціальних послуг зі 

стаціонарного догляду повинен забезпечити 

наявність персоналу, у кількості, необхідній 

для постійного догляду за кожним 

мешканцем, забезпечення їх комфортного 

проживання та невідкладного реагування на 

їхні потреби. Персонал повинен бути 

навченим та досвідченим у наданні тих 

послуг, які вказані у внутрішніх правилах та 

положеннях суб’єкта надання соціальних 

послуг зі стаціонарного догляду. 

        Послуги, які згідно з законодавством 

кваліфікуються як медичні, надаються 

працівниками чи іншими особами, які мають 

відповідну спеціальну освіту та 

кваліфікаційний рівень, і отримали у 

встановленому законодавством порядку 

ліцензію на провадження медичної практики. 

        Всі працівники закладу повинні пройти 

попередній (перед прийняттям на роботу) та 

постійний (не рідше ніж один раз у рік) 

медичний огляд. 

        Атестація працівників закладу 

проводиться у відповідності до законодавства 

України.» 

784.  Стаття 37. Зобов’язання працівників, які 
надають соціальні послуги 

   

785.  Фахівці із соціальної роботи, соціальні 
працівники, соціальні робітники, фізичні особи - 
підприємці, інші фахівці, які надають соціальні 
послуги, зобов’язані: 

   

786.  надавати якісні соціальні послуги;    

787.  керуватися у своїй діяльності основними 
принципами надання соціальних послуг, визначеними 
цим Законом; 

   

788.  поважати гідність громадян;    

789.  не допускати негуманних і дискримінаційних дій 
за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, віку, 
інвалідності, етнічного та соціального походження, 
сімейного та майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками щодо отримувачів 
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соціальних послуг; 

790.  зберігати в таємниці інформацію, отриману в 
процесі виконання своїх обов’язків, відповідно до 
законодавства; 

   

791.  дотримуватися правил професійної етики та 
державних стандартів соціальних послуг. 

   

792.  Стаття 38. Підготовка, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації працівників, які надають 
соціальні послуги 

   

793.  Підготовку, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації фахівців із соціальної роботи, соціальних 
працівників та інших фахівців, які надають соціальні 
послуги, проводять навчальні заклади (у тому числі 
заклади післядипломної освіти), що мають відповідну 
ліцензію, видану в установленому порядку. До 
підвищення кваліфікації соціальних працівників 
зазначені заклади можуть залучати громадські 
об’єднання, благодійні організації, установи та 
організації, що мають досвід роботи з відповідними 
вразливими групами населення. 

-471- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину першу статті 38 викласти в такій 
редакції: 

«Підготовка, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації фахівців із 
соціальної роботи, соціальних працівників та 
інших фахівців, які надають соціальні 
послуги, здійснюється організаціями та 
закладами, які мають відповідні 
ліцензовані навчальні програмами та 
курси. Ліцензування навчальних програм 
здійснюється в уставленому законодавством 
порядку. До підвищення кваліфікації 
соціальних працівників можуть залучатися 
громадські об’єднання, благодійні організації, 
установи та організації, що мають досвід 
роботи з відповідними вразливими групами 
населення». 

Враховано частково 

 в статті 13 

 

794.  Програми підвищення кваліфікації фахівців із 
соціальної роботи, соціальних працівників 
затверджуються центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики 
у сфері соціального захисту населення. 

-472- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину другу статті 38 викласти в такій 
редакції: 

«Програми підвищення кваліфікації 
фахівців із соціальної роботи, соціальних 
працівників розробляються у співпраці з 
професійними об’єднаннями працівників 
соціальної сфери (асоціаціями) та 
затверджуються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального 
захисту населення.» 

Враховано частково  

у статті 13 

 

 

795.      

796.  Для соціальних робітників проводиться формальне 
та неформальне професійне навчання відповідно до 
законодавства. 
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797.  Стаття 39. Гарантії працівникам, які надають 
соціальні послуги 

-473- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка №304) 

Статтю 39 законопроекту 

виключити. 
 

Відхилено  

798.  Держава створює належні умови, необхідні для 
професійної діяльності фахівців із соціальної роботи, 
соціальних працівників, соціальних робітників, інших 
фахівців, які надають соціальні послуги. 

   

799.  Надавачі соціальних послуг гарантують фахівцям 
із соціальної роботи, соціальним працівникам, 
соціальним робітникам, іншим фахівцям, які надають 
соціальні послуги, право на: 

-474- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину другу статті 39 викласти в такій 
редакції: 

«Надавачі соціальних послуг гарантують 
фахівцям із соціальної роботи, соціальним 
працівникам, соціальним робітникам, іншим 
фахівцям, які надають соціальні послуги: 

належні умови професійної діяльності; 
обов’язкову регулярну супервізію, 

щонайменше 1 раз на місяць; 
профілактичний медичний огляд і 

диспансерний нагляд за рахунок роботодавця, 
у разі необхідності; 

захист професійної честі, гідності та 
ділової репутації, у тому числі в судовому 
порядку; 

підвищення кваліфікації у встановленому 
порядку за рахунок роботодавця; 

забезпечення спеціальним одягом, взуттям 
та інвентарем, проїзними квитками або 
виплату грошової компенсації за транспортні 
витрати за рахунок роботодавця; 

під час виконання службових обов’язків 
позачергове обслуговування на 
підприємствах, в установах, організаціях, 
зокрема підприємствах зв’язку, технічного 
обслуговування і ремонту транспортних 
засобів, служби побуту, торгівлі, 
громадського харчування, житлово-
комунального господарства, міжміського 
транспорту; 

створення безпечних умов праці». 

Враховано частково 

в статті 13 

 

800.  належні умови професійної діяльності, у тому 
числі супервізію; 

-475- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

у статті 39 проекту в абзаці другому 
частини першої слова «у тому числі 

Відхилено 

в статті 13 

передбачено, що надавач 

соцрпослуг гарантує 
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супервізію» вилучити. своїм працівникам 

створення належних 

умов професійної 

діяльності, у тому числі 

супервізії 

 

801.  профілактичний медичний огляд і диспансерний 
нагляд за рахунок роботодавця; 

   

802.  захист професійної честі, гідності та ділової 
репутації, у тому числі в судовому порядку; 

   

803.  підвищення кваліфікації у встановленому порядку 
за рахунок роботодавця; 

   

804.  забезпечення спеціальним одягом, взуттям та 
інвентарем, проїзними квитками або виплату 
грошової компенсації за їх придбання, велосипедами 
за рахунок роботодавця; 

   

805.  під час виконання службових обов’язків 
позачергове обслуговування на підприємствах, в 
установах, організаціях, зокрема підприємствах 
зв’язку, технічного обслуговування і ремонту 
транспортних засобів, служби побуту, торгівлі, 
громадського харчування, житлово-комунального 
господарства, міжміського транспорту; 

   

806.  створення безпечних умов праці.    

807.  Супервізія фахівців із соціальної роботи, 
соціальних працівників, інших фахівців 
забезпечується надавачами соціальних послуг та 
здійснюється відповідно до методичних рекомендацій 
щодо організації та здійснення супервізії, які 
затверджуються центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики 
у сфері соціального захисту населення. 

-476- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Частину третю статті 39 - виключити. 
Відхилено 

 

в статті 13 

передбачено, що надавач 

соцрпослуг гарантує 

своїм працівникам 

створення належних 

умов професійної 

діяльності, у тому числі 

супервізії 

 

 

808.   -477- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Частину третю статті 39 вилучити. 

Відхилено 

 

в статті 13 

передбачено, що надавач 

соцрпослуг гарантує 

своїм працівникам 

створення належних 
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умов професійної 

діяльності, у тому числі 

супервізії 

 

809.   -478- Н.д.Литвин В.М. (Реєстр.картка №65) 

Н.д.Развадовський В.Й. (Реєстр.картка №67) 

Доповнити новими абзацами такого 
змісту: 

Надання працівникам щорічної 

грошової винагороди в розмірі до одного 

посадового окладу (ставки заробітної плати) 

за сумлінну працю, зразкове виконання 

службових обов’язків; 

Виплату працівникам допомоги на 

оздоровлення у розмірі місячного посадового 

окладу (ставки заробітної плати) при наданні 

щорічної відпустки; 

Надання пільгових довготермінових 

кредитів на будівництво (реконструкцію) і 

придбання житла; 

Безоплатне отримання у власність 

земельної ділянки відповідно до 

законодавства працівникам державних і 

комунальних закладів соціальної сфери, які 

працюють у сільській місцевості та селищах 

міського типу, а також пенсіонерам, які 

раніше працювали в державних та 

комунальних закладах соціальної сфери у 

таких населених пунктах і проживають у них; 

Щомісячні надбавки за вислугу років; 

Надання матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань 

 

Враховано частково 

 

у сттаті 13  

 

810.  Розділ VІІІ 479- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Слово та цифри «Розділ VІІІ» замінити 
словом та цифрами «Розділ V» 

Враховано Розділ V 

811.   -480- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) Відхилено  
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Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Слова і цифри «Розділ VIIІ» замінити 
словами і цифрами «Глава VIIІ» 

812.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 
ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА 

  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
ПОРУШЕННЯ ВИМОГ 
ЗАКОНОДАВСТВА 

813.  Стаття 40. Відповідальність за порушення 
вимог законодавства про соціальні послуги 

481- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Статтю 40 законопроекту викласти в 
такій редакції: 

«Стаття 29. Відповідальність за 
порушення вимог законодавства про 
соціальні послуги 

1. Особи, винні у бездіяльності з 
організації надання соціальних послуг, 
порушенні вимог законодавства про 
соціальні послуги несуть відповідальність 
відповідно до закону». 

 

Враховано Стаття 29. Відповідальність за 
порушення вимог законодавства про 
соціальні послуги 

814.  Особи, винні у порушенні вимог законодавства 
про соціальні послуги, несуть цивільно-правову, 
дисциплінарну, адміністративну або кримінальну 
відповідальність згідно із законодавством. 

-482- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У частині першій статті 40 слово 
«законодавством» замінити на слово 
«законом». 

 

Враховано 1. Особи, винні у бездіяльності з 
організації надання соціальних послуг, 
порушенні вимог законодавства про 
соціальні послуги несуть відповідальність 
відповідно до закону. 

 

815.   -483- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

У статті 40 проекту слово 
«законодавство» слід замінити словами 
«законами України». 

 

Враховано частково  

816.  Стаття 41. Оскарження рішень щодо надання 
соціальних послуг 

484- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Враховано  



S  tabl  4607 станом на 19.12.2018.doc  19.12.2018  До проекту Закону України "Проект Закону про соціальні послуги" стор.   226 
 

M  29.03.2017 

1.  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції 

Статтю 41 законопроекту виключити. 

817.  Рішення про відмову в наданні, обмеженні або 
припиненні надання соціальних послуг може бути 
оскаржено до уповноваженого органу у сфері надання 
соціальних послуг або суду. 

 

   

818.  Розділ VІІІ 485- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Слово та цифри «Розділ VІІІ» замінити 
словом та цифрами «Розділ VІ» 

Враховано Розділ VІ 

819.   -486- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Слова і цифри «Розділ VIII» замінити 
словами і цифрами «Глава IX» 

Відхилено  

820.  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У 
СФЕРІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
У СФЕРІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ 

821.  Стаття 42. Участь України у міжнародному 
співробітництві із забезпечення надання 
соціальних послуг 

487- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Слово та цифри «Стаття 42» замінити 
словом та цифрами «Стаття 30» 

 

Враховано Стаття 30. Участь України у 
міжнародному співробітництві із 
забезпечення надання соціальних послуг 

822.   -488- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Зміст статті 42 проекту викласти в такій 
редакції: 

«Україна бере участь у міжнародному 
співробітництві у сфері надання 
соціальних послуг». 

  

823.  Україна бере участь у міжнародному 
співробітництві із забезпечення надання соціальних 
послуг відповідно до національного та міжнародного 

  1. Україна бере участь у міжнародному 
співробітництві із забезпечення надання 
соціальних послуг відповідно до 
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законодавства. національного та міжнародного 
законодавства. 

824.  Розділ ІХ 489- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Слово та цифри «Розділ ІХ» замінити 
словом та цифрами «Розділ VІІ» 

 

Враховано Розділ VІІ 

825.   -490- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Слова і цифри «Розділ IX» замінити 
словами і цифрами «Глава X» 

Відхилено  

826.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

827.  1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року. 491- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Частину першу розділу ІХ "Прикінцеві 
положення" викласти в такій редакції: 

"1. Цей Закон набирає чинності з дня, 
наступного за днем його опублікування, та 
вводиться в дію з 1 січня 2020 року". 

 

Враховано 1. Цей Закон набирає чинності з дня, 
наступного за днем його опублікування, та 
вводиться в дію з 1 січня 2020 року. 

 

 

828.   -492- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка 

№392) 

Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) 

Пункт 1 розділу ІХ "Прикінцеві 
положення" викласти в такій редакції: 

"1. Цей Закон набирає чинності з 1 
січня 2018 року.". 

 

Відхилено  

829.   -493- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У розділі ІХ Прикінцевих положень: 
у частині першій цифру «2017» замінити на 

Відхилено  
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цифру «2019»; 
 

830.   -494- Н.д.Яніцький В.П. (Реєстр.картка №155) 

У Розділі ІХ ПРИКІНЦЕВІ 
ПОЛОЖЕННЯ проекту Закону:  
 у пункті 1 слова та цифри «з 1 січня 2017 
року» замінити словами «дня, наступного за 
днем його опублікування»; 
 

Відхилено  

831.   -495- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №298) 

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312) 

Пункт 1 Розділу ІХ «Прикінцеві 
положення» проекту викласти в такій 
редакції: 
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 
2018 року». 

Відхилено  

832.  2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон 
України “Про соціальні послуги” (Відомості 
Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 358; 2004 
р., № 50, ст. 537; 2009 р., № 38, ст. 535; 2010 р., № 9, 
ст. 76; 2011 р., № 42, ст. 435; 2012 р., № 19-20, ст. 173; 
2013 р., № 3, ст. 22, № 27, ст. 282, № 41, ст. 549). 

-496- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

у пункті 2 Прикінцевих положеь слова 
«Визнати таким, що втратив чинність» 
замінити словами  « З дня введення в дію 
цього Закону визнати таким, що втратив 
чинність» 

Враховано 2. З дня введення в дію цього Закону 
визнати таким, що втратив чинність, Закон 
України “Про соціальні послуги” 
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., 
№ 45, ст. 358; 2004 р., № 50, ст. 537; 2009 р., 
№ 38, ст. 535; 2010 р., № 9, ст. 76; 2011 р., № 
42, ст. 435; 2012 р., № 19-20, ст. 173; 2013 р., 
№ 3, ст. 22, № 27, ст. 282, № 41, ст. 549). 

833.     3. Внести зміни до таких законів  України: 

834.  3. У Законі України “Про соціальну роботу з 
сім’ями, дітьми та молоддю” (Відомості Верховної 
Ради України, 2009 р., № 23, ст. 284; 2014 р., № 6-7, 
ст. 80): 

  1) у Законі України “Про соціальну 
роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” 
(Відомості Верховної Ради України, 2009 р., 
№ 23, ст. 284; 2014 р., № 6-7, ст. 80): 

835.  1) у частині першій статті 1:   у частині першій статті 1: 

836.  абзац третій викласти у такій редакції:   абзаци третій та четвертий викласти у 
такій редакції: 

837.  “оцінка потреб - процес збору, узагальнення та 
аналізу надавачами соціальних послуг інформації про 
індивідуальні потреби та складні життєві обставини з 
метою визначення переліку та обсягів соціальних 
послуг, впливу таких послуг на процес подолання 
складних життєвих обставин; ”; 

-497- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

абзац третій пункту 3 Прикінцевих 

положень викласти у такій редакції: 

Враховано “оцінювання потреб сімей, дітей та 

молоді — аналіз належності сімей, дітей та 

молоді до вразливих груп населення, 

перебування у складних життєвих обставинах 

та визначення індивідуальних потреб сімей, 

дітей та молоді, переліку та обсягу 

соціальних послуг, інших видів соціальної 

підтримки, соціальних допомог, яких вони 

потребують; 
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«абзаци третій та четвертий викласти у 

такій редакції: 

оцінювання потреб сімей, дітей та молоді 

— аналіз належності сімей, дітей та молоді до 

вразливих груп населення, перебування у 

складних життєвих обставинах та визначення 

індивідуальних потреб сімей, дітей та молоді, 

переліку та обсягу соціальних послуг, інших 

видів соціальної підтримки, соціальних 

допомог, яких вони потребують; 

соціальна робота з сім’ями, дітьми та 

молоддю – професійна діяльність, спрямована 

на попередження, мінімізацію та подолання 

складних життєвих обставин сімей, дітей та 

молоді, посилення їх здатності реалізовувати 

свій життєвий потенціал»; 

соціальна робота з сім’ями, дітьми та 
молоддю – професійна діяльність, спрямована 
на попередження, мінімізацію та подолання 
складних життєвих обставин сімей, дітей та 
молоді, посилення їх здатності реалізовувати 
свій життєвий потенціал»; 

838.  абзац п’ятий виключити; -498- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

абзац четвертий пункту 3 Прикінцевих 
положень викласти у такій редакції: 

«абзаци п’ятий-десятий  виключити»; 

Враховано абзаци п’ятий-десятий  виключити; 

839.  абзац дев’ятий викласти у такій редакції: -499- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Абзац п’ятий пункту 1 частини третьої 
Прикінцевих положень – виключити 

 

Враховано  

840.  “соціальний супровід - комплекс заходів, 
спрямованих на запобігання потраплянню сімей, 
дітей, молоді та інших осіб у складні життєві 
обставини, подолання таких обставин та мінімізацію 
їх наслідків; ”; 

-500- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Абзац шостий пункту 1 частини третьої 
Прикінцевих положень – виключити 

 

Враховано  

841.  абзац десятий виключити;    

842.  абзац одинадцятий викласти у такій редакції:   абзац одинадцятий викласти у такій 
редакції: 

843.  “фахівець із соціальної роботи - особа, яка має 
відповідну освіту та кваліфікацію, відповідає 
вимогам, установленим центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 

-501- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Враховано “фахівець із соціальної роботи - особа, яка 
має відповідну освіту та кваліфікацію, 
відповідає вимогам, установленим 
центральним органом виконавчої влади, що 
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державної політики у сфері соціального захисту 
населення, здійснює оцінку потреб, підготовку 
договору та індивідуального плану надання 
соціальних послуг, організовує та надає соціальні 
послуги, що потребують фахової кваліфікації, а також 
організовує заходи з підтримки вразливих груп 
населення; ”; 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

абзац дев’ятий  пункту 3 Прикінцевих 
положень викласти у такій редакції: 

“фахівець із соціальної роботи - особа, яка 
має відповідну освіту та кваліфікацію, 
відповідає вимогам, установленим 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у 
сфері соціального захисту населення»; 

 

 

забезпечує формування державної політики у 
сфері соціального захисту населення»; 

 

844.   -502- Н.д.Яніцький В.П. (Реєстр.картка №155) 

У Розділі ІХ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
проекту Закону: у пункті 3: 

у абзаці шостому підпункту 1 (у змінах до 
абзацу одинадцятого частини першої статті 1 
Закону України «Про соціальну роботу з 
сім’ями, дітьми та молоддю») слова «має 
відповідну освіту та кваліфікацію» 
виключити. 

Відхилено 

 

правкою 
пропонується 
встановити, що 
фахівцем із соціальної 
роботи  може бути 
особа без освіти. 

правка не 
підтримується 

 

 

845.   -503- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

пункт 3 Прикінцевих положень доповнити 
абзацами в  такій редакції: 

абзац четвертий статті 4 викласти у такій 
редакції: 

«вразливі групи населення, щодо яких 
здійснюється соціальна робота»;  

 

 абзац четвертий статті 4 викласти у такій 
редакції: 

«вразливі групи населення, щодо яких 
здійснюється соціальна робота»;  

 

846.   -504- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

Враховано доповнити новою статтею 61 такого 
змісту: 

«Стаття 6¹. Соціальна робота з сім’ями, 

дітьми та молоддю 
Соціальна робота з сім’ями, дітьми та 

молоддю передбачає оцінювання їх потреб, 
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пункт 3 Прикінцевих положень доповнити 
абзацами в  такій редакції: 

доповнити новою статтею 61 такого 
змісту: 

«Стаття 6¹. Соціальна робота з сім’ями, 

дітьми та молоддю 
Соціальна робота з сім’ями, дітьми та 

молоддю передбачає оцінювання їх потреб, 
планування, організацію, координацію та 
надання їм соціальних послуг, соціальних 
допомог, соціальної підтримки та моніторинг 
їх надання. 

Соціальні послуги надаються відповідно 
до законодавства. 

До основних соціальних послуг, що 
надаються при здійсненні соціальної роботи 
сім’ям, дітям та молоді, належить соціальна 
профілактика, соціальна реабілітація, 
соціальний супровід, консультування. 

Соціальна підтримка передбачає 

заходи, спрямовані на: 

-  формування відповідального батьківства, 

навчання батьків навичкам, необхідним для 

всебічного розвитку та виховання дітей; 

 - розвиток різних форм сімейного виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

- запобігання негативним явищам та їх 

подолання. 
Соціальні допомоги надаються відповідно 

до законодавства»; 

планування, організацію, координацію та 
надання їм соціальних послуг, соціальних 
допомог, соціальної підтримки та моніторинг 
їх надання. 

Соціальні послуги надаються відповідно 
до законодавства. 

До основних соціальних послуг, що 
надаються при здійсненні соціальної роботи 
сім’ям, дітям та молоді, належить соціальна 
профілактика, соціальна реабілітація, 
соціальний супровід, консультування. 

Соціальна підтримка передбачає 

заходи, спрямовані на: 

-  формування відповідального батьківства, 

навчання батьків навичкам, необхідним для 

всебічного розвитку та виховання дітей; 

 - розвиток різних форм сімейного виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

- запобігання негативним явищам та їх 

подолання. 

Соціальні допомоги надаються відповідно 
до законодавства»; 

847.   -505- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

пункт 3 Прикінцевих положень доповнити 
абзацами в  такій редакції: 

у статті 7: 

абзац четвертий виключити; 

абзац шостий викласти у такій редакції: 

«забезпечення дотримання державних 

Враховано у статті 7: 
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стандартів соціальних послуг»; 

848.     абзац четвертий виключити; 

849.     абзац шостий викласти у такій редакції: 

 

850.     «забезпечення дотримання державних 
стандартів соціальних послуг»; 

851.  2) статтю 8 викласти у такій редакції:   статтю 8 викласти у такій редакції: 

852.  “Стаття 8. Соціальне обслуговування сімей, дітей 
та молоді 

  “Стаття 8. Соціальне обслуговування 
сімей, дітей та молоді 

853.  Соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді 
здійснюється шляхом надання комплексу соціальних 
послуг. Соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді 
надаються відповідно до законодавства.”; 

  Соціальне обслуговування сімей, дітей та 
молоді здійснюється шляхом надання 
комплексу соціальних послуг. Соціальні 
послуги сім’ям, дітям та молоді надаються 
відповідно до законодавства”; 

854.  3) частину другу статті 10 викласти у такій 
редакції: 

-506- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

підпункт 3 пункт 3 Прикінцевих положень 
викласти  в  такій редакції: 

статтю 10 викласти у такій редакції: 

“Соціальна реабілітація сімей, дітей та 
молоді передбачає здійснення: 

заходів, спрямованих на оптимізацію і 
коригування ставлення сімей, дітей та молоді 
до відповідального батьківства, формування у 
них навичок до самообслуговування, 
самостійного проживання та їх інтеграції у 
суспільство; 

здійснення соціального патронажу дітей, 
які відбували покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк, та молоді, яка відбувала 
покарання у виді обмеження волі або 
позбавлення волі на певний строк”; 

 

Враховано статтю 10 викласти у такій редакції: 

855.  “Соціальна реабілітація передбачає також 
працевлаштування, надання соціальних послуг дітям, 
які відбували покарання у виді позбавлення волі на 
певний строк, та молоді, яка відбувала покарання у 
виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 

  “Соціальна реабілітація сімей, дітей та 
молоді передбачає здійснення: 

заходів, спрямованих на оптимізацію і 
коригування ставлення сімей, дітей та молоді 
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строк.”; до відповідального батьківства, формування у 
них навичок до самообслуговування, 
самостійного проживання та їх інтеграції у 
суспільство; 

здійснення соціального патронажу дітей, 
які відбували покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк, та молоді, яка відбувала 
покарання у виді обмеження волі або 
позбавлення волі на певний строк”; 

 

856.  4) статтю 11 викласти у такій редакції:   статтю 11 викласти у такій редакції: 

 
857.  “Стаття 11. Оцінка потреб сім’ї, дітей, молоді та 

інших осіб, які перебувають у складних життєвих 
обставинах 

-507- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

абзаци перший-четвертий підпункту 4 пункту 3 

Прикінцевих положень викласти у такій редакції: 

«Стаття 11. Оцінювання потреб 

сімей, дітей та молоді  

Оцінювання потреб сімей, дітей, 

молоді здійснюється відповідно до закону». 

Враховано «Стаття 11. Оцінювання потреб 

сімей, дітей та молоді  

 

858.  Оцінка потреб сім’ї, дітей, молоді та інших осіб, 
які перебувають у складних життєвих обставинах і не 
можуть їх самостійно подолати, здійснюється з метою 
визначення видів та обсягу соціальної допомоги і 
соціальних послуг, їх впливу на подолання складних 
життєвих обставин. 

  Оцінювання потреб сімей, дітей, 

молоді здійснюється відповідно до закону». 
 

859.  Оцінка потреб сімей, дітей, молоді та інших осіб, 
які перебувають у складних життєвих обставинах і не 
можуть їх самостійно подолати, здійснюється 
районними, міськими, районними у містах центрами 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із 
залученням інших суб’єктів соціальної роботи із 
сім’ями, дітьми та молоддю. 

-508- Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Федорук М.Т. (Реєстр.картка №201) 

Частину третю статті 11 Закону України 
«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 
молоддю» викласти у такій редакції: 

«Оцінка потреб сімей, дітей, молоді та 
інших осіб, які перебувають у складних 
життєвих обставинах і не можуть їх 
самостійно подолати, здійснюється 
районними, міськими, районними у містах 
центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді та/або іншими суб’єктами соціальної 

Враховано по суті 

 

порядок 
оцінювання потреб 
визначений законом 
про соціальні послуги, 
яким передбачено, що 
оцінювання пртреб 
здійснюється 
надавачами 
соціальних послуг  
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роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.» 

860.   -509- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

Закон України «Про соціальну роботу з 
сім’ями, дітьми та молоддю» 

У другій частині статті 11, після слів:  
дітьми та молоддю, - додати: «в тому числі 
фахівців із соціальної роботи, соціальних 
працівників». 

 

Враховано по суті 

 

порядок 
оцінювання потреб 
визначений законом 
про соціальні послуги, 
яким передбачено, що 
оцінювання пртреб 
здійснюється 
надавачами 
соціальних послуг 

 

861.   -510- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №439) 

у абзаці четвертому підпункту 4 пункту 
3 слова «із залученням інших суб’єктів» 
замінити словами «та/або іншими 
суб’єктами» 

Враховано по суті 

 

порядок 
оцінювання потреб 
визначений законом 
про соціальні послуги, 
яким передбачено, що 
оцінювання пртреб 
здійснюється 
надавачами 
соціальних послуг 

 

862.   -511- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

 
Абзац четвертий пункту 4 частини 

третьої Прикінцевих положень викласти в 
такій редакції: 

«Оцінка потреб сімей, дітей, молоді та 
інших осіб, які перебувають у складних 
життєвих обставинах і не можуть їх 
самостійно подолати, здійснюється 
надавачами соціальних послуг, незалежно від 
форм власності на замовлення відповідних 
органів місцевого самоврядування та 
державних адміністрацій». 
 

Враховано по суті 

 

порядок 
оцінювання потреб 
визначений законом 
про соціальні послуги, 
яким передбачено, що 
оцінювання пртреб 
здійснюється 
надавачами 
соціальних послуг 
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863.  Порядок здійснення оцінки потреб центрами 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
визначається центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у 
сфері соціального захисту населення.”; 

-512- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Абзац четвертий пункту 4 частини третьої 
Прикінцевих положень викласти в такій 
редакції: 

«Порядок здійснення оцінки потреб 
надавачами соціальних послуг визначається 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у 
сфері соціального захисту населення.”» 

Враховано по суті 

 

законом про 

соціальні послуги 

передбачено, що 

порядок оцінювання 

потреб особи/сім’ї 

затверджується 

центральним органом 

виконавчої влади, що 

забезпечує 

формування державної 

політики у сфері 

соціального захисту 

населення.  

 

 

864.   -513- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

пункт третій Прикінцевих положень доповнити 

абзацами такого змісту: 

у статті 12: 
абзац третій викласти у такій редакції: 
«надання соціальних послуг, соціальних 

допомог, соціальної підтримки сім’ям, дітям 
та молоді з метою відновлення їх соціальних 
функцій,  реалізації системи заходів щодо 
запобігання негативним явищам та їх 
подолання, попередження складних життєвих 
обставин»; 

абзац п’ятий виключити; 
абзац шостий викласти у такій редакції: 
«впровадження державних стандартів 

соціальних послуг, нових форм, методів 
проведення соціальної роботи з сім'ями, 
дітьми та молоддю»; 

Враховано у статті 12:  

865.     абзац третій викласти у такій редакції: 

866.     «надання соціальних послуг, соціальних 
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допомог, соціальної підтримки сім’ям, дітям 
та молоді з метою відновлення їх соціальних 
функцій,  реалізації системи заходів щодо 
запобігання негативним явищам та їх 
подолання, попередження складних життєвих 
обставин»; 

867.     абзац п’ятий виключити; 

868.     абзац шостий викласти у такій редакції: 

869.      «впровадження державних стандартів 
соціальних послуг, нових форм, методів 
проведення соціальної роботи з сім'ями, 
дітьми та молоддю»; 

870.  5) статтю 15 виключити; -514- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

підпункт 5 пункту 3 Прикінцевих положень 

викласти у такій редакції: 

«статті 14 та  15 виключити» 

Враховано статті 14 та  15 виключити; 

871.  6) статті 17 і 18 викласти у такій редакції: -515- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

підпункт 6 пункту 3 Прикінцевих положень 

викласти у такій редакції: 

«статтю 17 викласти у такій редакції: 

«Стаття 17. Центри соціальних служб  

Здійснення соціальної роботи та 

надання соціальних послуг різним категоріям 

населення покладається на республіканський 

(Автономної Республіки Крим), обласні, 

Київський та Севастопольський міські, 

районні, міські, районні у містах, селищні та 

сільські центри соціальних служб. 

 

Основними завданнями 

республіканського (Автономної Республіки 

Враховано статтю 17 викласти у такій редакції: 
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Крим), обласних, Київського та 

Севастопольського міських центрів 

соціальних служб є: 

методична допомога громадам у 

здійсненні соціальної роботи, наданні 

соціальних послуг, організація навчання із 

соціальної роботи, надання соціальних 

послуг; 

організація інформування громад щодо 

сімейних цінностей, профілактики 

соціального сирітства, насильства, 

жорстокого поводження з дітьми; 
проведення навчальних заходів для 

надавачів соціальних послуг, спеціалістів 
виконавчих органів місцевого 
самоврядування, які здійснюють управління 
системою надання соціальних послуг для 
сім’ї та дітей. 

Для виконання своїх завдань 
республіканський (Автономної Республіки 
Крим), обласні, Київський та 
Севастопольський міські центри соціальних 
служб можуть утворювати тренінгові центри 
та мобільні консультативні пункти. 

Основними завданнями районних, 

міських, районних у містах, селищних та 

сільських центрів соціальних служб є: 

проведення соціально-профілактичної 

роботи, спрямованої на запобігання 

потраплянню у складні життєві обставини 

осіб та сімей з дітьми; 
надання особам та сім’ям з дітьми 

комплексу соціальних послуг відповідно до 
їхніх потреб згідно з переліком, 
затвердженим центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізацію державної політики у сфері 
сім’ї та дітей, з метою їх мінімізації або 
подолання. 

Для реалізації своїх повноважень 

районні, міські, районні у містах, селищні та 

сільські центри соціальних служб створюють 

стаціонарні та денні служби (відділення): 

1) стаціонарні служби (відділення): 
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попередження відмов від 

новонароджених дітей; 

соцально-психологічної реабілітації 

дітей; 

соціальної адаптації осіб з числа дітей 

–сиріт та дітей, порзбавлених батьківського 

піклування; 

тимчасового  притулку для сімей з 

дітьми; 

2) денні служби (відділення): 

соціально-психологічної підтримки 

внутрішньо переміщених осіб, учасників 

антитерористичної операції, здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях та членів їх сімей; 

соціального супроводу сімей в 

складних життєвих обставинах; 

соціального супроводу прийомних 

сімей, дитячих будинків сімейного типу, 

опікунських сімей, сімей, які усиновили 

дитину; 

соціального патронажу дітей та молоді, 

які перебувають у конфлікті з законом; 

денного догляду дітей з інвалідністю; 

мобільна бригада екстреного 

реагування»; 
 

872.  “Стаття 17. Центри соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 

  «Стаття 17. Центри соціальних служб  

 

873.  Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді утворюються, реорганізуються і ліквідуються 
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласними, Київською та Севастопольською 
міськими, районними, районними у мм. Києві та 
Севастополі держадміністраціями. Діяльність 
зазначених центрів спрямовується відповідним 
органом виконавчої влади Автономної Республіки 
Крим, структурними підрозділами обласних, 
Київської та Севастопольської міських, районних, 
районних у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрацій з питань соціального захисту 

  Здійснення соціальної роботи та 

надання соціальних послуг різним категоріям 

населення покладається на республіканський 

(Автономної Республіки Крим), обласні, 

Київський та Севастопольський міські, 

районні, міські, районні у містах, селищні та 

сільські центри соціальних служб. 
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населення. 

874.  Міські, районні у містах, центри соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді утворюються, 
реорганізуються і ліквідуються міськими, районними 
у містах (за умови їх утворення) радами. Діяльність 
зазначених центрів спрямовується відповідним 
виконавчим органом міських, районних у містах (за 
умови їх утворення) рад. 

  Основними завданнями 

республіканського (Автономної Республіки 

Крим), обласних, Київського та 

Севастопольського міських центрів 

соціальних служб є: 

методична допомога громадам у 

здійсненні соціальної роботи, наданні 

соціальних послуг, організація навчання із 

соціальної роботи, надання соціальних 

послуг; 

організація інформування громад щодо 

сімейних цінностей, профілактики 

соціального сирітства, насильства, 

жорстокого поводження з дітьми; 

проведення навчальних заходів для 

надавачів соціальних послуг, спеціалістів 

виконавчих органів місцевого 

самоврядування, які здійснюють управління 

системою надання соціальних послуг для 

сім’ї та дітей. 
875.     Для виконання своїх завдань 

республіканський (Автономної Республіки 

Крим), обласні, Київський та 

Севастопольський міські центри соціальних 

служб можуть утворювати тренінгові центри 

та мобільні консультативні пункти. 
876.  Типові структура і штати республіканського 

(Автономної Республіки Крим), обласних, Київського 
та Севастопольського міських, районних, районних у 
містах центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді затверджуються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального захисту 
населення. 

  Основними завданнями районних, 

міських, районних у містах, селищних та 

сільських центрів соціальних служб є: 

проведення соціально-профілактичної 

роботи, спрямованої на запобігання 

потраплянню у складні життєві обставини 

осіб та сімей з дітьми; 

надання особам та сім’ям з дітьми 

комплексу соціальних послуг відповідно до 

їхніх потреб згідно з переліком, 

затвердженим центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізацію державної політики у сфері 

сім’ї та дітей, з метою їх мінімізації або 

подолання. 
877.     Для реалізації своїх повноважень 
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районні, міські, районні у містах, селищні та 

сільські центри соціальних служб створюють 

стаціонарні та денні служби (відділення): 

1) стаціонарні служби (відділення): 

попередження відмов від 

новонароджених дітей; 

соцально-психологічної реабілітації 

дітей; 

соціальної адаптації осіб з числа дітей 

–сиріт та дітей, порзбавлених батьківського 

піклування; 

тимчасового  притулку для сімей з 

дітьми; 

2) денні служби (відділення): 

соціально-психологічної підтримки 

внутрішньо переміщених осіб, учасників 

антитерористичної операції, здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях та членів їх сімей; 

соціального супроводу сімей в 

складних життєвих обставинах; 

соціального супроводу прийомних 

сімей, дитячих будинків сімейного типу, 

опікунських сімей, сімей, які усиновили 

дитину; 

соціального патронажу дітей та молоді, 

які перебувають у конфлікті з законом; 

денного догляду дітей з інвалідністю; 

мобільна бригада екстреного 

реагування»; 

 
878.  Стаття 18. Кадрове забезпечення соціальної 

роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, підготовка 
фахівців із соціальної роботи та підвищення їх 
кваліфікації 

-516- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

абзац 6 підпункту 6 пункту 3 Прикінцевих 

положень викласти у такій редакції: 

«статтю 18 викласти у такій редакції: 

Стаття 18. Кадрове забезпечення 

Враховано статтю 18 викласти у такій редакції: 
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соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 

молоддю  

Повноваження соціального менеджера:  

планування, організація, координація, 

моніторинг здійснення соціальної роботи, 

надання соціальних послуг у територіальній 

громаді; 

активізація ресурсів територіальної 

громади для здійснення соціальної роботи та 

надання соціальних послуг; 

звітування місцевому органу 

виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування про здійснення соціальної 

роботи та надання соціальних послуг у 

територіальній громаді; 

підготовка та подання місцевому 

органу виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування пропозицій стосовно 

удосконалення місцевих програм, що 

передбачають здійснення соціальної роботи 

та надання соціальних послуг; 

проводення інформаційно-

роз’яснювальної роботи щодо соціальної 

роботи та соціальних послуг; 

проводення оцінювання потреб сім’ї, 

дітей та молоді;  

інші повноваження щодо соціальної 

роботи та надання соціальних послуг 

відповідно до законодавства. 

Рекомендації соціального менеджера в 

межах виконання його повноважень є 

обов’язковими для розгляду місцевими 

органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування та для виконання 

фахівцями із соціальної роботи, соціальними 

працівниками. 

Повноваження фахівця із соціальної 

роботи:  

проводення оцінювання потреб сім’ї, 

дітей та молоді;  

планування здійснення соціальної 

роботи, надання соціальних послуги, 

соціальних допомог, визначення методів 
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соціальної роботи;  

надання соціальних послуг;  

представлення інтересів отримувача 

послуг в установах та організаціях;  

інші повноваження щодо соціальної 

роботи та надання соціальних послуг 

відповідно до законодавства.  

Повноваження соціального працівника: 

надання соціальних послуг відповідно 

до результатів оцінювання потреб сім’ї, дітей 

та молоді; 

формування знань, умінь, навичок 

отримувача соціальних послуг відповідно до 

індивідуального плану надання соціальної 

послуги / соціальних послуг; 

інші повноваження щодо соціальної 

роботи та надання соціальних послуг 

відповідно до законодавства.  

Кваліфікаційні вимоги до соціальних 

менеджерів, фахівців із соціальної роботи, 

соціальних працівників  визначаються 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у 

сфері соціального захисту населення. 
Підвищення кваліфікації та проведення 

атестації соціальних менеджерів, фахівців із 
соціальної роботи, соціальних працівників 
здійснюється відповідно до законодавства.  

До здійснення соціальної роботи та 
надання соціальних послуг можуть 
залучатись волонтери відповідно до 
законодавства. 

879.     «Стаття 18. Кадрове забезпечення 

соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 

молоддю  
 

880.  Соціальна робота із сім’ями, дітьми та молоддю, 
надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді 
здійснюються на професійній основі, що передбачає 
відповідний рівень професійної компетентності. 

  Повноваження соціального менеджера:  
 

881.  Соціальну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю 
здійснюють штатні працівники відповідних закладів, 
установ, підприємств і служб. 

-517- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

У другій частині статті 18, після слів: 
установ, підприємств, служб, - додати: 

Відхилено планування, організація, координація, 

моніторинг здійснення соціальної роботи, 

надання соціальних послуг у територіальній 
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«інших організацій незалежно від форм 
власності та господарювання». 

громаді; 

активізація ресурсів територіальної 

громади для здійснення соціальної роботи та 

надання соціальних послуг; 

звітування місцевому органу 

виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування про здійснення соціальної 

роботи та надання соціальних послуг у 

територіальній громаді; 

підготовка та подання місцевому 

органу виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування пропозицій стосовно 

удосконалення місцевих програм, що 

передбачають здійснення соціальної роботи 

та надання соціальних послуг; 

проводення інформаційно-

роз’яснювальної роботи щодо соціальної 

роботи та соціальних послуг; 

проводення оцінювання потреб сім’ї, 

дітей та молоді;  

інші повноваження щодо соціальної 

роботи та надання соціальних послуг 

відповідно до законодавства. 

Рекомендації соціального менеджера в 

межах виконання його повноважень є 

обов’язковими для розгляду місцевими 

органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування та для виконання 

фахівцями із соціальної роботи, соціальними 

працівниками. 

Повноваження фахівця із соціальної 

роботи:  

проводення оцінювання потреб сім’ї, 

дітей та молоді;  

планування здійснення соціальної 

роботи, надання соціальних послуги, 

соціальних допомог, визначення методів 

соціальної роботи;  

надання соціальних послуг;  

представлення інтересів отримувача 

послуг в установах та організаціях;  

інші повноваження щодо соціальної 

роботи та надання соціальних послуг 
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відповідно до законодавства.  

Повноваження соціального працівника: 

надання соціальних послуг відповідно 

до результатів оцінювання потреб сім’ї, дітей 

та молоді; 

формування знань, умінь, навичок 

отримувача соціальних послуг відповідно до 

індивідуального плану надання соціальної 

послуги / соціальних послуг; 

інші повноваження щодо соціальної 

роботи та надання соціальних послуг 

відповідно до законодавства.  

Кваліфікаційні вимоги до соціальних 

менеджерів, фахівців із соціальної роботи, 

соціальних працівників  визначаються 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у 

сфері соціального захисту населення. 
Підвищення кваліфікації та проведення 

атестації соціальних менеджерів, фахівців із 
соціальної роботи, соціальних працівників 
здійснюється відповідно до законодавства.  

 

882.  До надання соціальних послуг можуть бути 
залучені волонтери відповідно до законодавства. 

  До здійснення соціальної роботи та 
надання соціальних послуг можуть 
залучатись волонтери відповідно до 
законодавства. 

 

883.  Підвищення кваліфікації працівників здійснюється 
відповідно до законодавства.”; 

   

884.  7) у статті 19 слова “державному та” виключити. -518- Н.д.Яніцький В.П. (Реєстр.картка №155) 

У Розділі ІХ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
проекту Закону:  

підпункт 7 виключити; 

Відхилено у статті 19 слова “державному та” 
виключити»; 

885.   -519- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

пункт 3 Прикінцевих положень доповнити 

підпунктом 8 такого змісту: 

«абзац п’ятий статті 20 викласти  у такій 

 абзац п’ятий статті 20 викласти  у такій 
редакції: 

«недотримання державних стандартів 
соціальних послуг». 
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редакції: 

«недотримання державних стандартів 
соціальних послуг». 

 

 

886.    ????? абзац третій частини другої 
Прикінцевих положень 
виключити. 

887.  4. Пункт “а” частини першої статті 34 Закону 
України “Про місцеве самоврядування” (Відомості 
Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2003 
р., № 45, ст. 360; 2006 р., № 12, ст. 104; 2013 р., № 15, 
ст. 97; 2014 р., № 14, ст. 251, № 20-21, ст. 731; 2015 р., 
№ 13, ст. 85) доповнити підпунктами 5-7 такого 
змісту: 

  2) у статті 34 Закону України “Про 
місцеве самоврядування” (Відомості 
Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 
170; 2003 р., № 45, ст. 360; 2006 р., № 12, ст. 
104; 2013 р., № 15, ст. 97; 2014 р., № 14, ст. 
251, № 20-21, ст. 731; 2015 р., № 13, ст. 85): 

888.   -520- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

пункт 4 Прикінцевих положень доповнити 

абзацами такого змісту: 

«підпункти 21 та 15 пункту «б» частини 
першої доповнити словами: 

«крім випадків, передбачених частиною 
четвертою цієї статті» 

 

?????????????? 

підпункти 21 та 15 пункту «б» частини 
першої доповнити словами: 

«крім випадків, передбачених частиною 
четвертою цієї статті» 

889.  “5) визначення потреб населення сіл, селищ, міст у 
соціальних послугах з метою їх планування та 
фінансування у рамках програм економічного і 
соціального розвитку Автономної Республіки Крим, 
областей, районів та міст відповідно до закону; 

-521- Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Федорук М.Т. (Реєстр.картка №201) 

Підпункт 5 пункту «а» частини першої 
статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» викласти у 
редакції: 

«5) визначення потреб населення  у 
соціальних послугах відповідно до закону;» 

 

 

Враховано по суті  

 

з урахуванням 
підпункту 6  

 

 

890.   -522- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №439) 

у абзаці другому пункту 4 слова «з метою 
їх планування та фінансування у рамках 
програм економічного і соціального розвитку 
Автономної Республіки Крим, областей, 

Враховано по суті  
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районів та міст відповідно до закону» 
вилучити 

 
891.  6) організація надання соціальних послуг, у тому 

числі шляхом соціального замовлення, відповідно до 
закону; 

-523- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

абзац другий пункту 4 Прикінцевих положень 

виключити 

Враховано  

892.  7) забезпечення надання мінімального базового 
комплексу соціальних послуг у територіальній 
громаді відповідно до закону; ”. 

-524- Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Федорук М.Т. (Реєстр.картка №201) 

Підпункт 7 пункту «а» частини першої 
статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» виключити. 

 

Враховано  

893.   -525- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

У першій частині статті 34 пункт: 7) 
забезпечення надання мінімального базового 
пакету соціальних послуг у територіальній 
громаді відповідно до закону. – виключити. 

 

Враховано  

894.   -526- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №439) 

Абзац четвертий пункту 4 вилучити. 
 

Враховано  

895.   -527- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У розділі ІХ Прикінцевих положень: 
пункт сьомий частини четвертої викласти 

в новій редакції такого змісту:  
«забезпечення надання соціальних 

послуг у територіальній громаді відповідно 
до закону;». 
 

Враховано по суті  

896.   -528- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Пункт 7 частини четвертої Прикінцевих 
положень – виключити. 

 

Враховано  

897.   -529- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

??????????????? доповнити частиною четвертою 

такого змісту: 

4. До відання виконавчих органів 
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Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

пункт 4 Прикінцевих положень доповнити 

абзацами такого змісту: 

«доповнити частиною четвертою 

такого змісту: 

4. До відання виконавчих органів 

міських рад міст обласного значення та рад 

об’єднаних територіальних громад, крім 

повноважень, визначених пунктом "а" 

частини першої цієї статті, належить 

забезпечення надання соціальних послуг 

відповідно до закону» 
 

міських рад міст обласного значення та рад 

об’єднаних територіальних громад, крім 

повноважень, визначених пунктом "а" 

частини першої цієї статті, належить 

забезпечення надання соціальних послуг 

відповідно до закону» 
 

898.  5. У частині першій статті 23 Закону України 
“Про місцеві державні адміністрації” (Відомості 
Верховної Ради України, 1999 р., № 20, ст. 190; 2006 
р., № 12, ст. 104; 2011 р., № 44, ст. 461; 2014 р., № 20-
21, ст. 731): 

  3) у частині першій статті 23 Закону 
України “Про місцеві державні 
адміністрації” (Відомості Верховної Ради 
України, 1999 р., № 20, ст. 190; 2006 р., № 12, 
ст. 104; 2011 р., № 44, ст. 461; 2014 р., № 20-
21, ст. 731): 

899.  пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:   пункт 1 доповнити абзацом такого змісту: 

900.  “реалізує державну політику у сфері надання 
соціальних послуг особам, сім’ям, які перебувають у 
складних життєвих обставинах та потребують 
сторонньої допомоги, відповідно до законодавства; ”; 

-530- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

абзац третій пункту 5 викласти у такій редакції: 

“реалізує державну політику у сфері  надання 

соціальних послуг відповідно до закону»; 

 

Враховано “реалізує державну політику у сфері  
надання соціальних послуг відповідно до 
закону»; 

901.  пункт 2 після слів “розвиток матеріально-технічної 
бази” доповнити словами “установ та закладів, що 
надають соціальні послуги, ”; 

  пункт 2 після слів “розвиток матеріально-
технічної бази” доповнити словами “установ 
та закладів, що надають соціальні послуги”; 

902.  пункт 3 викласти у такій редакції:    

903.  “3) розробляє і забезпечує виконання комплексних 
програм поліпшення обслуговування, соціального 
супроводу соціально незахищених громадян, сімей, 
зокрема тих, що потрапили у складні життєві 
обставини, організовує надання соціальних послуг 
відповідно до їх потреб, сприяє розвиткові системи 

-531- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

Враховано  
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надання соціальних послуг; ”;  

абзац п’ятий пункту п’ятого виключити 

 

904.   -532- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

Закон України «Про місцеві державні 
адміністрації» 

У першій частині ст. 23, у пункті 3), після слів: 

незахищених громадян, сімей - додати: «та 

дітей»… 

Відхилено  

905.  доповнити частину пунктами 12 і 13 такого змісту: -533- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

абзаци шостий-восьмий пункту п’ятого 

виключити 

Враховано  

906.  “12) визначає потреби населення у соціальних 
послугах, розробляє програми економічного і 
соціального розвитку Автономної Республіки Крим, 
областей, районів та міст з урахуванням необхідності 
надання соціальних послуг, організовує надання 
соціальних послуг, у тому числі шляхом соціального 
замовлення, забезпечує проведення моніторингу та 
оцінки якості соціальних послуг; 

   

907.  13) формує та веде Реєстр надавачів соціальних 
послуг.”. 

   

908.  6. У частині першій статті 31 Закону України 
“Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим” 
(Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 2-3, 
ст. 3; 2013 р., № 7, ст. 64, № 14, ст. 89, № 36, ст. 472, 
№ 41, ст. 549, № 38, ст. 501; 2015 р., № 11, ст. 75): 

  4) у частині першій статті 31 Закону 
України “Про Раду міністрів Автономної 
Республіки Крим” (Відомості Верховної 
Ради України, 2012 р., № 2-3, ст. 3; 2013 р., № 
7, ст. 64, № 14, ст. 89, № 36, ст. 472, № 41, ст. 
549, № 38, ст. 501; 2015 р., № 11, ст. 75): 

909.  пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:   пункт 1 доповнити абзацом такого змісту: 

910.  “реалізація державної політики у сфері надання 
соціальних послуг особам, сім’ям, які перебувають у 
складних життєвих обставинах та потребують 
сторонньої допомоги; ”; 

-534- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

абзац другий пункту 6 викласти у такій 

Враховано “реалізація державної політики у сфері 
надання соціальних послуг відповідно до 
закону»; 
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редакції: 

“реалізація державної політики у сфері 
надання соціальних послуг відповідно до 
закону»; 

911.  доповнити частину пунктами 19-21 такого змісту: -535- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

абзаци 4-6 пункту 6 викласти у такій редакції: 

пункт 16 після слів “розвитку 
матеріально-технічної бази” доповнити 
словами “установ та закладів, що надають 
соціальні послуги”; 

Враховано  пункт 16 після слів “розвитку 
матеріально-технічної бази” доповнити 
словами “установ та закладів, що надають 
соціальні послуги”; 

912.  “19) створення мережі надавачів соціальних 
послуг, забезпечення їх удосконалення та оптимізації, 
зміцнення матеріально-технічної бази установ та 
закладів, що надають соціальні послуги, підвищення 
рівня і якості обслуговування в них; 

   

913.  20) визначення потреб населення у соціальних 
послугах, підготовка пропозицій до програм 
економічного і соціального розвитку Автономної 
Республіки Крим в частині забезпечення осіб, сімей 
соціальними послугами, забезпечення надання 
соціальних послуг, у тому числі шляхом соціального 
замовлення, забезпечення проведення моніторингу та 
оцінки якості соціальних послуг; 

   

914.  21) формування та ведення Реєстру надавачів 
соціальних послуг.”. 

   

915.  7. Пункт 8 частини першої статті 14 Закону 
України “Про органи самоорганізації населення” 
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 
254) після слів “позбавленим батьківського 
піклування” доповнити словами “, іншим вразливим 
групам населення, особам, сім’ям”. 

  5) пункт 8 частини першої статті 14 
Закону України “Про органи 
самоорганізації населення” (Відомості 
Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 
254) після слів “позбавленим батьківського 
піклування” доповнити словами “іншим 
вразливим групам населення”; 

916.   -185- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53) 

Закон України «Про органи 
самоорганізації населення» 

У першій частині ст. 14, у пункті 8), 
після слів: організовувати допомогу - додати: 

Відхилено 

 

орган 

самоорганізпації 

населення – це зібрання 
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«шляхом введення посад фахівців із 
соціальної роботи, соціальних 
працівників»…,  

 
Після слів: та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, - додати: «особам з 
їх числа,»…  
 

жителів, тому не доречно 

рекомендувати їм 

вводити посади фахівців.    

917.  8. У Законі України “Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в Україні” (Відомості 
Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18; 2005 р., 
№ 25, ст. 1404; 2006 р., № 22, ст. 199): 

  6) у Законі України “Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та 
інших громадян похилого віку в Україні” 
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., 
№ 4, ст. 18; 2005 р., № 25, ст. 1404; 2006 р., № 
22, ст. 199): 

918.  1) абзац шостий статті 1 викласти у такій редакції:   абзац шостий статті 1 викласти у такій 
редакції: 

919.  “організації надання соціальних послуг, розвитку 
мережі матеріально-технічної бази для стаціонарних 
інтернатних установ, територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг), інших установ, що надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, а також 
підготовки відповідних спеціалістів.”; 

-536- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

абзац другий пункту 8 Прикінцевих положень 

викласти у такій редакції:  

«забезпечення реалізації права на 
соціальні послуги, створення  мережі установ 
та закладів, що надають соціальні послуги, 
забезпечення зміцнення і розвиток їх 
матеріально технічної бази»;   

Враховано «забезпечення реалізації права на 
соціальні послуги, створення  мережі установ 
та закладів, що надають соціальні послуги, 
забезпечення зміцнення і розвиток їх 
матеріально технічної бази»;   

920.  2) у статті 24 слова “надається соціально-побутове 
обслуговування вдома державними установами” 
виключити; 

-537- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка 

№392) 

Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) 

Підпункт 2 пункту 8 розділу ІХ 
"Прикінцеві положення" виключити. 

 

Відхилено у статті 24 слова “надається соціально-
побутове обслуговування вдома державними 
установами” виключити; 

  -538- Н.д.Яніцький В.П. (Реєстр.картка №155) 

 

У Розділі ІХ ПРИКІНЦЕВІ 
ПОЛОЖЕННЯ проекту Закону у пункті 8:  

підпункт 2 виключити; 
 

Відхилено  

  -539- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37) 

У Розділі ІХ «Прикінцеві положення» 
Відхилено  
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підпункт 2 пункту 8 викласти в такій редакції:  
«у статті 24 слова «надається соціально-

побутове обслуговування вдома державними 
установами» замінити на «надається 
соціально-побутове обслуговування вдома». 
 

921.  3) статті 35 і 36 викласти у такій редакції: -540- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

підпункт 3 пункту  8 викласти у такій редакції: 

«статтю 35  викласти у такій редакції:» 

Стаття 35. Соціальні послуги громадянам 
похилого віку 

Громадянам похилого віку надаються 
соціальні послуги відповідно до Закону 
України «Про соціальні послуги». 

 

Враховано статтю 35  викласти у такій редакції: 

922.  “Стаття 35. Соціальні послуги громадянам 
похилого віку 

  “Стаття 35. Соціальні послуги громадянам 
похилого віку 

923.  Громадянам похилого віку надаються відповідно 
до законодавства соціальні послуги, спрямовані на 
підтримання їх життєдіяльності і соціальної 
активності. 

  Громадянам похилого віку надаються 
соціальні послуги відповідно до Закону 
України «Про соціальні послуги». 

 

924.  Стаття 36. Право на соціальну послугу догляду 
вдома і в спеціальних установах 

   

925.  Соціальна послуга догляду громадян, які частково 
або повністю втратили здатність до 
самообслуговування і потребують постійної 
сторонньої допомоги, надається безпосередньо вдома 
або у відповідній установі (будинку-інтернаті, 
територіальному центрі соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг), будинку для ветеранів, 
пансіонаті для громадян похилого віку або в іншій 
установі, що надають соціальні послуги), у якій вони 
проживають/перебувають тимчасово або постійно. 

   

926.  Типові положення про установи, що надають 
соціальні послуги догляду (у яких визначаються 
умови і порядок надання соціальних послуг, паспорт 
будинку-інтернату для громадян похилого віку та 

-541- Н.д.Дроздик О.В. (Реєстр.картка №236) 

Останній абзац пункту 3 частини восьмої 
Прикінцевих положень – виключити. 

Враховано  



S  tabl  4607 станом на 19.12.2018.doc  19.12.2018  До проекту Закону України "Проект Закону про соціальні послуги" стор.   252 
 

M  29.03.2017 

1.  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції 

інвалідів), затверджуються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального захисту 
населення.”; 

927.  4) статті 37 і 38 виключити. -542- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

підпункт 4 пункту 8 викласти у такій редакції: 

«статті 36, 37 і 38 виключити» 

Враховано статті 36, 37 і 38 виключити 

928.   -543- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка 

№392) 

Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) 

Підпункт 4 пункту 8 розділу ІХ 
"Прикінцеві положення" виключити. 

 

Відхилено  

929.   -544- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37) 

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 

У Розділі ІХ «Прикінцеві положення»  
підпункт 4 пункту 8 виключити. 

 

Відхилено  

930.   -545- Н.д.Помазанов А.В. (Реєстр.картка №288) 

У Розділі ІХ «ПРИКІНЦЕВІ 
ПОЛОЖЕННЯ» проекту Закону: 

підпункт 4 пункту 8 виключити. 
 

Відхилено  

931.   -546- Н.д.Веселова Н.В. (Реєстр.картка №361) 

До Закону України „Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні” додати: 

«Стаття 37. Право на гідний рівень життя 

в установах, призначених для громадян 

похилого віку 

В установах, призначених для проживання 

громадян похилого віку, їм гарантується 

гідний рівень життя, надаються впорядковані 

приміщення, що відповідають санітарно-

гігієнічним нормам, достатнє харчування, 

необхідні одяг і взуття з урахуванням 

сезонних і кліматичних особливостей, 

забезпечується геріатрична медична допомога 

Відхилено  
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і культурне обслуговування, посильна участь 

в трудових процесах. 

Умови життя в установах, призначених 

для проживання громадян похилого віку, 

повинні бути максимально наближеними до 

домашніх умов.» 

«Стаття 38. Умови і порядок влаштування 

громадян похилого  віку в стаціонарні 

установи 

Умови  і  порядок  влаштування  громадян  

похилого віку в стаціонарні установи 

встановлюються Кабінетом Міністрів 

України. 

   Переважне право на влаштування за 

рахунок бюджетних коштів в стаціонарні 

установи, призначені для громадян похилого 

віку, мають також ветерани війни та особи, 

які стали інвалідами внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, члени сімей 

загиблих військовослужбовців, ветерани 

праці, а також самотні громадяни похилого 

віку.» 
932.   -547- Н.д.Сугоняко О.Л. (Реєстр.картка №158) 

У Законі України «Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в Україні» (Відомості 
Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18; 
2005 р., № 25, ст. 1404; 2006 р., № 22, ст. 199): 

Статтю 37 і 38 залишити в такій редакції: 

«Стаття 37. Право на гідний рівень життя 
в установах, призначених для громадян 
похилого віку 

В установах, призначених для проживання 
громадян похилого віку, їм гарантується 
гідний рівень життя, надаються впорядковані 
приміщення, що відповідають санітарно-
гігієнічним нормам, достатнє харчування, 
необхідні одяг і взуття з урахуванням 
сезонних і кліматичних особливостей, 
забезпечується геріатрична медична допомога 
і культурне обслуговування, посильна участь 
в трудових процесах. 

Умови життя в установах, призначених 

Відхилено  
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для проживання громадян похилого віку, 
повинні бути максимально наближеними до 
домашніх умов.  

Стаття 38. Умови і порядок влаштування 
громадян похилого  віку в стаціонарні 
установи 

Умови і порядок влаштування  громадян 
похилого віку в стаціонарні установи 
встановлюються Кабінетом Міністрів 
України. 

Переважне право на влаштування в 
стаціонарні установи, призначені для 
громадян похилого віку, мають також 
ветерани війни та особи, які стали інвалідами 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, члени 
сімей загиблих військовослужбовців, 
ветерани праці, а також самотні громадяни 
похилого віку.» 

933.   -548- Н.д.Яніцький В.П. (Реєстр.картка №155) 

У Розділі ІХ ПРИКІНЦЕВІ 
ПОЛОЖЕННЯ проекту Закону у пункті 8: 

у підпункті 4 слова та цифри «статті 37 
і» замінити словами «частину першу 
статті». 

 

Відхилено  

934.  9. У Законі України “Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту” (Відомості 
Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із 
наступними змінами): 

  7) у Законі України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту” (Відомості Верховної Ради України, 
1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами): 

935.  1) пункт 21 частини першої статті 12 викласти у 
такій редакції: 

-549- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

підпункт 1 пункту 9 викласти у такій редакції: 

1) перше речення пункту 21 частини 
першої статті 12 викласти у такій редакції: 

«позачергове обслуговування закладами 
та установами, що надають соціальні послуги 
з  догляду» 

Враховано 1) перше речення пункту 21 частини 
першої статті 12 викласти у такій редакції: 

936.  “21) позачергове влаштування до установ, що 
надають соціальну послугу догляду. У разі 

  «позачергове обслуговування закладами 
та установами, що надають соціальні послуги 
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неможливості надання соціальної послуги догляду 
відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за 
таким ветераном війни, в порядку і розмірах, 
установлених законодавством; ”; 

з  догляду» 

 

 

937.  2) пункт 25 частини першої статті 13 викласти у 
такій редакції: 

-550- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

підпункт 2 пункту 9 викласти у такій редакції: 

перше речення пункту 25 частини першої 
статті 13 викласти у такій редакції: 

«позачергове обслуговування закладами 
та установами, що надають соціальні послуги 
з  догляду» 

 

Враховано перше речення пункту 25 частини першої 
статті 13 викласти у такій редакції: 

938.  “25) позачергове влаштування до установ, що 
надають соціальну послугу догляду. У разі 
неможливості надання соціальної послуги догляду 
відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за 
таким інвалідом, в порядку і розмірах, установлених 
законодавством; ”; 

  «позачергове обслуговування закладами 
та установами, що надають соціальні послуги 
з  догляду» 

 

 

 

939.  3) пункт 20 частини першої статті 14 викласти у 
такій редакції: 

-551- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

підпункт 3 пункту 9 викласти у такій редакції: 

перше речення пункту 20 частини першої 
статті 14 викласти у такій редакції: 

«позачергове обслуговування закладами 
та установами, що надають соціальні послуги 
з  догляду» 

Враховано перше речення пункту 20 частини першої 
статті 14 викласти у такій редакції: 

940.  20) позачергове влаштування до установ, що 
надають соціальну послугу догляду. У разі 
неможливості надання соціальної послуги догляду 
відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за 
учасником війни, в порядку і розмірах, визначеними 

  «позачергове обслуговування закладами 
та установами, що надають соціальні послуги 
з  догляду» 
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Кабінетом Міністрів України.”;  

941.  4) пункт 22 частини першої статті 15 викласти у 
такій редакції: 

-552- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

 

підпункт 4 пункту 9 викласти у такій редакції: 

перше речення пункту 22 частини першої 
статті 15 викласти у такій редакції: 

«позачергове обслуговування закладами 
та установами, що надають соціальні послуги 
з  догляду» 

Враховано перше речення пункту 22 частини першої 
статті 15 викласти у такій редакції: 

942.  “22) позачергове влаштування до установ, що 
надають соціальну послугу догляду. У разі 
неможливості надання соціальної послуги догляду 
відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за 
ветераном війни, в порядку і розмірах, визначеними 
Кабінетом Міністрів України; ”. 

  «позачергове обслуговування закладами 
та установами, що надають соціальні послуги 
з  догляду» 

 

943.  10. У Законі України “Про реабілітацію 
інвалідів в Україні” (Відомості Верховної Ради 
України, 2006 р., № 2-3, ст. 36; 2012 р., № 31, ст. 381; 
2014 р., № 6-7, ст. 80): 

  8) У Законі України “Про реабілітацію 
осіб з інвалідністю в Україні” (Відомості 
Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 
36; 2012 р., № 31, ст. 381; 2014 р., № 6-7, ст. 
80): 

944.  1) в абзаці двадцятому частини першої статті 1 
слова “, соціальне обслуговування” виключити; 

  в абзаці двадцятому частини першої статті 
1 слова “соціальне обслуговування” 
виключити; 

945.  2) у частині першій статті 9:   у частині першій статті 9: 

946.  в абзаці п’ятому слова “, соціальним 
обслуговуванням” виключити; 

  в абзаці п’ятому слова “соціальним 
обслуговуванням” виключити; 

947.  в абзаці шостому слова “закладів соціального 
обслуговування” виключити; 

  в абзаці шостому слова “закладів 
соціального обслуговування” виключити; 

948.  3) абзац одинадцятий частини першої статті 12 
після слова “власності” доповнити словами “, що 
надають реабілітаційні послуги”; 

-553- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

підпункт 3 пункту 10 викласти у такій редакції: 

абзац одинадцятий частини другої  статті 
12 викласти у такій редакції: 

Враховано абзац одинадцятий частини другої  статті 
12 викласти у такій редакції: 

«заклади та установи, незалежно від типу 
та форми власності, що надають соціальні 
послуги» 
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«заклади та установи, незалежно від типу 
та форми власності, що надають соціальні 
послуги» 

949.  4) в абзаці сьомому частини першої статті 24 слова 
“, соціальне обслуговування” виключити; 

  в абзаці сьомому частини першої статті 24 
слова “соціальне обслуговування” 
виключити; 

950.  5) у частині другій статті 37 слова “, соціально-
побутове влаштування та обслуговування” 
виключити. 

-554- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37) 

Н.д.Колєсніков Д.В. (Реєстр.картка №405) 

У Розділі ІХ «Прикінцеві положення» 
підпункт 5 пункту 10 виключити. Тобто 
статтю 37 Закону України «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні» залишити в чинній 
редакції та не виключати її. 

Відхилено у частині другій статті 37 слова 
“соціально-побутове влаштування та 
обслуговування” виключити 

951.  11. Кабінету Міністрів України у шестимісячний 
строк з дня опублікування цього Закону: 

-555- Н.д.Третьяков О.Ю. (Реєстр.картка №219) 

Н.д.Шухевич Ю.Р. (Реєстр.картка №416) 

Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204) 

Н.д.Загорій Г.В. (Реєстр.картка №341) 

Н.д.Рибчинський Є.Ю. (Реєстр.картка №211) 

Н.д.Гаврилюк М.В. (Реєстр.картка №95) 

пункт 11 Прикінцевих положень викласти у 

такій редакції : 

4. Кабінету Міністрів України з метою 
створення належних умов для реалізації цього 
Закону вжити заходів щодо приведення у 
відповідність із цим Законом нормативно-
правових актів, забезпечивши набрання ними 
чинності одночасно з введенням у дію цього 
Закону, шляхом: 

1) приведення своїх нормативно-правових 
актів у відповідність із цим Законом та 
прийняття нормативно-правових актів, 
передбачених цим Законом; 

2) забезпечення приведення 
міністерствами та іншими центральними 
органами виконавчої влади їх нормативно-
правових актів у відповідність із цим Законом 
та прийняття ними нормативно-правових 
актів, передбачених цим Законом; 

3) забезпечення на момент введення в дію 
цього Закону функціонування Реєстру 
соціальних послуг. 

Враховано 4. Кабінету Міністрів України з метою 
створення належних умов для реалізації цього 
Закону вжити заходів щодо приведення у 
відповідність із цим Законом нормативно-
правових актів, забезпечивши набрання ними 
чинності одночасно з введенням у дію цього 
Закону, шляхом: 

952.  забезпечити в межах своїх повноважень прийняття 
нормативно-правових актів, необхідних для реалізації 

  1) приведення своїх нормативно-правових 
актів у відповідність із цим Законом та 
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цього Закону; прийняття нормативно-правових актів, 
передбачених цим Законом; 

953.  забезпечити перегляд та скасування 
міністерствами, іншими центральними органами 
виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що 
суперечать цьому Закону. 

  2) забезпечення приведення 
міністерствами та іншими центральними 
органами виконавчої влади їх нормативно-
правових актів у відповідність із цим Законом 
та прийняття ними нормативно-правових 
актів, передбачених цим Законом; 

954.     3) забезпечення на момент введення в дію 
цього Закону функціонування Реєстру 
соціальних послуг. 

955.  Голова Верховної Ради 

             України 

  Голова Верховної Ради 

             України 

 


