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Асоціація міст України надіслала клопотання до Окружного адміністративного суду 
міста Києва про залучення до спору 
на стороні Славутської міської ради 
проти Кабміну

Асоціація міст України надіслала 
клопотання до Окружного 
адміністративного суду міста Києва про 
залучення третьої особи, яка не заявляє 
самостійних вимог на предмет спору, 
на стороні позивача та про долучення 
письмових доказів до матеріалів адміністративної справи по справі № 826/8975/16 за позовом 
Славутської міської ради Хмельницької області до Кабінету Міністрів України про визнання 
протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити дії.
Предметом позову є визнання протиправною бездіяльності Кабінету Міністрів України, який 
всупереч вимог Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України» не вжив (не прийняв) жодних заходів, дій або рішень щодо розроблення проекту 
закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» в 
частині надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію пільг 
за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 
Таким чином, неправомірна бездіяльність Кабінету Міністрів України завдала шкоди правам 
та охоронюваним інтересам Славутської міської ради. При цьому, виходячи з аналізу 
протиправної бездіяльності Урядом шкода завдана не лише позивачу, а й усім місцевим 
радам, на які покладені зобов’язання щодо забезпечення пільгового проїзду окремих 
категорій громадян. 
Слід зазначити, що Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 
міст України» (далі – Асоціація) діє на підставі Закону України «Про асоціації органів місцевого 
самоврядування» та Статуту. Відповідно до пункту 5 частини 2 статті 14 Закону України «Про 
асоціації органів місцевого самоврядування», Асоціація представляє і захищає місцеві та 
регіональні інтереси органів місцевого самоврядування, у тому числі позивача, при прийнятті 
державними органами рішень щодо соціально-економічного та культурного розвитку 
територій. Відповідно до статті 3 Статуту Асоціація об’єднує зусилля органів місцевого 
самоврядування щодо захисту прав та законних інтересів відповідних територіальних громад. 
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Слухання на тему: «Про результати проведення 
верифікації і перевірки достовірності інформації, 
поданої фізичними особами для нарахування та 
отримання соціальних виплат і пенсій»

19 жовтня відбулись слухання організовані Комітетом 
ВРУ з питань соціальної політики, зайнятості та 
пенсійного забезпечення на тему: «Про результати 
проведення верифікації і перевірки достовірності 
інформації, поданої фізичними особами для 
нарахування та отримання соціальних виплат і пенсій». 
Зокрема, розглядалось питання щодо органу, який 
здійснюватиме перевірки та доступу до баз даних.
Було зазначено, що Мінфіну недоцільно надавати абсолютні повноваження щодо здійснення 
верифікацій.
Також, представник Уповноваженого ВРУ з прав людини заявила, що неможна надавати 
доступ до усіх баз даних та усієї інформації, оскільки це порушує права людини.
За результатами слухань Комітет на найближчому засіданні  прийме рішення та доручення 
Уряду і центральним органам виконавчої влади.

Віталій Мущинін щодо підвищення соціальної захищеності літніх людей

Проблеми й потреби людей літнього віку в Україні, а також 
міжнародний досвід з їх розв’язання сьогодні стали предметом 
детального обговорення під час Міжнародної конференції до 
Міжнародного дня людей похилого віку „Державна політика 
у сфері старіння: на шляху до розробки плану дій з питань 
старіння”, що відбулася в Києві 4 жовтня.
Прогресуюче старіння населення і його довготривалі наслідки є 
одним з найбільш актуальних і значущих соціально-демографічних 
питань для сучасної України, яка належить до держав з досить 
високим рівнем постаріння населення (28 місце серед європейських країн), зазначив, 
відкриваючи конференцію, заступник Міністра соціальної політики Віталій Мущинін.
Також, за його інформацією, на виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема 
щодо виконання Мадридського міжнародного плану дій з питань старіння, Міністерством 
розроблено проект Концепції Державної соціальної програми „Національний план дій з 
питань старіння в Україні”, який ставить за мету покращення якості життя літніх громадян 
в Україні для здорового старіння та активного довголіття, адаптацію суспільних інститутів 
до подальшого демографічного старіння та розвитку суспільства рівних можливостей для 
людей різних вікових категорій.
«Тож наші подальші практичні кроки будуть спрямовані на реалізацію таких важливих 
завдань, як забезпечення гідного рівня життя літніх людей та надання необхідної підтримки, 
захист їх прав, сприяння підвищенню ролі сім’ї в догляді за старшими людьми, організація 
ефективного соціального обслуговування літніх людей, надання психологічної допомоги, 
сприяння посильної трудової зайнятості літніх людей, забезпечення рівного доступу літніх 
людей до програм і системи професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки. Сподіваюся, 
спільними зусиллями нам вдасться їх реалізувати», - наголосив Віталій Мущинін.
Зазначаємо, що підвищення адресності гарантованих державою пільг є також пріоритетним 
напрямком діяльності Уряду. Пільгою на проїзд, здебільшого, користуються громадяни 
похилого віку. Водночас, у проекті Державного бюджету на 2017 рік не передбачено субвенції 
за компенсацію, зокрема, пільгового перевезення. Тобто, з одного боку декларується 
надання необхідної підтримки літнім людям, а з іншого – держава не виконує свої ж гарантії.
 (За інформацією Мінсоцполітики// Електронний доступ : http://www.msp.gov.ua/news/10577.
html)
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Новини міжнародного досвіду

Система соціального догляду у Великобританії, за даними 
Асоціації місцевого самоврядування Великобританії, 
зіткнеться у 2017 році з дефіцит фінансування 1,9 млрд 
фунтів.

Система соціального догляду у Великобританії, за даними 
Асоціації місцевого самоврядування Великобританії, зіткнеться 
у 2017 році з дефіцит фінансування 1,9 млрд фунтів.
Система соціального захисту (у Великобританії вона 
частково поєднана із охороною здоров’я) загрожує дефіцит 
фінансування майже 2 млрд фунтів в наступному році - навіть якщо більшість рад внесуть 
зміни до місцевих податків. 
У Великобританії державні витрати на соціальне забезпечення на сьогодні становлять менше 
ніж 1% від ВВП, що, в свою чергу, залишить більше тисячі літніх людей та інвалідів доступу 
до послуг.
Багато громад зможуть організувати догляд за літніми людьми не такий, який потрібно, а 
такий, який вони зможуть собі дозволити за власні кошти. Все більше людей залишаються в 
скрутному становищі в лікарнях.
З метою вирішення кризи фінансування соціального забезпечення, Асоціація місцевого 
самоврядування Великобританії звернулась до Уряду з метою передбачення в бюджеті 
додатково  1,5 млрд.
 (За інформацією Local Government Association// Електронний доступ : http://www.localgov.
co.uk/Social-care-system-facing-19bn-funding-gap/41998)

постанова Кабінету Міністрів України «Питання забезпечення житлом сімей загиблих 
військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, а також інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали 
участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов» від 
19.10.2016 № 719. Кабмін затвердив порядок за яким будуть виділятись кошти для 
будівництва житла зазначених категорій.

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження розподілу субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) 
житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І—II групи з числа 
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов, на 2016 рік» від 26.10.2016 № 773-р. Згідно з цим 
розпорядженням було виділено з Державного бюджету 300 млн грн. субвенції для 
забезпечення житлом учасників АТО та деяких інших категорій.
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