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ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 34 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст.170; 2003 р., № 45,
ст. 360; 2006 р., № 12, ст.104; 2013 р., № 15, ст.97, № 24, ст. 243; 2014 р., № 5,
ст. 62, № 14, ст.251, №№ 20-21, ст. 731; 2015 р., № 13, ст. 85; 2016 р., № 10,
ст. 98, № 43, ст. 736; 2017 р., № 2, ст.25) викласти у такій редакції:
„ Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад
належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) встановлення за рахунок коштів місцевого бюджету та інших
джерел, не заборонених законодавством, додаткових до встановлених
законом гарантій щодо соціального захисту населення;
2) вирішення відповідно до закону питань про надання допомоги у
будівництві індивідуальних житлових будинків особам з інвалідністю,
ветеранам війни, військовослужбовцям, а також батькам та членам сімей
військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час
проходження військової служби; обладнання спеціальними засобами і
пристосуваннями жилих приміщень осіб з інвалідністю відповідно до їх
індивідуальної програми реабілітації;

3) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, осіб з
інвалідністю продажу товарів і побутового обслуговування за соціально
доступними цінами, а також безоплатного харчування;
4) вирішення відповідно до закону питань опіки та піклування над
повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких
обмежена;
5) вирішення відповідно до закону питань щодо надання внутрішньо
переміщеним особам у тимчасове користування приміщень, придатних для
проживання;
6) участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів,
укладанні територіальних угод відповідного рівня, здійсненні контролю за їх
виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо
підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території,
відповідно до закону; повідомна реєстрація в установленому порядку
колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня;
7) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів
ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни
та праці, бездомних та інших осіб, які не мають постійного місця
проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, а також
інших категорій малозабезпечених громадян; надання допомоги на
поховання померлих громадян в інших випадках, передбачених законом;
8) організація роботи щодо виявлення дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, дітей, які залишились без батьківського
піклування, їх соціальний захист.
б) делеговані повноваження:
1) вирішення питань щодо надання працівникам освіти, культури,
охорони здоров’я, іншим категоріям громадян, які працюють у сільській
місцевості, передбачених законом пільг.
2) визначення видів громадських робіт, які відповідають потребам
територіальної громади, забезпечення їх організації та проведення відповідно
до закону.
2. До відання виконавчих органів об’єднаної територіальної громади,
що створені згідно із законом і перспективним планом формування територій
громад або визнані відповідно до закону Кабінетом Міністрів України
спроможними, та виконавчих органів міських (міст обласного,
республіканського Автономної Республіки Крим значення) рад, крім
повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:
1) управління установами та закладами соціального захисту
комунальної власності відповідних територіальних громад, організація їх
матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
2) забезпечення відповідно до закону організації надання соціальних
послуг, у тому числі шляхом соціального замовлення, та здійснення
соціальної роботи;
3) призначення та виплата за рахунок коштів місцевих бюджетів
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;
4) вирішення відповідно до закону питань щодо надання особам з
інвалідністю реабілітаційних послуг;
5) вирішення відповідно до закону питань щодо оздоровлення та
відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,
збереження і підтримки мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
комунальної власності відповідних територіальних громад;
6) здійснення відповідно до закону заходів із профілактики
бездомності, соціального захисту бездомних осіб та їх реінтеграції,
соціального патронажу щодо осіб, які відбули покарання у виді обмеження
волі або позбавлення волі на певний строк;
7) забезпечення відповідно до закону організації роботи щодо
тимчасового влаштування дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, дітей, які залишились без батьківського піклування у сім’ї
родичів, патронатні сім’ї, заклади соціального захисту дітей; здійснення
їхнього соціального захисту;
8) забезпечення відповідно до закону осіб з інвалідністю вільним
доступом та користуванням об’єктами інфраструктури, місцями для
безоплатного паркування транспортних засобів та місцями на автостоянках
для безоплатного зберігання транспортних засобів; забезпечення можливості
комунікації в органах місцевого самоврядування, установах та закладах
комунальної власності відповідних територіальних громад особам з
порушенням слуху та зору, іншим особам з інвалідністю;
11) реалізація в межах повноважень, визначених законодавством щодо і
запобігання та протидії домашньому насильству;

12) реалізація в межах повноважень, визначених законодавством,
заходів у сфері протидії торгівлі людьми;
б) делеговані повноваження:
1) здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням
законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому
законодавством;
2) накладення фінансових санкцій (штрафів) за порушення
законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому
законодавством;
3) забезпечення відповідно до закону утримання та виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сімейних формах
влаштування, інших формах влаштування, в першу чергу з умовами
виховання, наближеними до сімейних, дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, у сім’ях патронатних вихователів;
4) вирішення відповідно до закону питань повернення майна чи
відшкодування його вартості депортованим особам або у разі їх смерті
спадкоємцям таких осіб.
3. До відання виконавчих органів міських (міст обласного,
республіканського Автономної Республіки Крим значення рад крім
повноважень, зазначених у пункті „б” частини першої та пункті „б” частини
другої цієї статті, належать делеговані повноваження:
1) призначення та виплата житлових субсидій, державних допомог,
компенсацій, забезпечення гарантій та пільг, що надаються за рахунок коштів
державного бюджету відповідно до законодавства;
2) організація забезпечення відповідно до закону осіб з інвалідністю
технічними та іншими засобами реабілітації;
3) ведення загальнодержавних реєстрів та баз даних соціальної сфери;
4) здійснення нагляду за дотриманням
призначення (перерахунку) і виплати пенсій.”.

законодавства

щодо

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його
опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
Примітка. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, що
представляють об’єднані територіальні громади, набувають повноважень,
передбачених пунктом «а» цієї частини, не пізніше шести місяців з дня
встановлення відносин між державним бюджетом та відповідними місцевими
бюджетами. До дня набуття повноважень вказаними виконавчими органами
такі повноваження продовжують здійснюватися відповідними органами
державної влади або іншими органами місцевого самоврядування.
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