
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо запровадження дозвільних процедур та контролю у сфері надання соціальних послугˮ 
  

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення 
проекту акта 

Кодекс цивільного захисту України 
Стаття 65. Державні органи та суб’єкти 

господарювання, аварійно-рятувальні служби, щодо яких 
здійснюються заходи державного нагляду (контролю) у 
сфері техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту 

1. Центральний орган виконавчої влади, який здійснює 
державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, 
здійснює державний нагляд (контроль) з питань, які 
визначені частиною першою статті 64 цього Кодексу щодо: 

1) центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевих державних 
адміністрацій, інших державних органів та органів 
місцевого самоврядування; 

2) суб’єктів господарювання; 
3) аварійно-рятувальних служб. 
 
 
 
2. У суб’єктів господарювання приватної форми 

власності органи державного нагляду у сфері цивільного 
захисту контролюють виконання заходів щодо захисту 
населення та працівників на випадок надзвичайної ситуації, 
а також вирішення питань техногенної та пожежної 

Стаття 65. Державні органи та суб’єкти господарювання, 
аварійно-рятувальні служби, щодо яких здійснюються заходи 
державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та 
пожежної безпеки, цивільного захисту 

1. Центральний орган виконавчої влади, який здійснює 
державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, 
здійснює державний нагляд (контроль) з питань, які визначені 
частиною першою статті 64 цього Кодексу щодо: 

1) центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевих державних 
адміністрацій, інших державних органів та органів місцевого 
самоврядування; 

2) суб’єктів господарювання; 
3) аварійно-рятувальних служб; 
4) власників приміщень, переданих в оренду для 

надання соціальних послуг стаціонарно або 
напівстаціонарно. 

2. У суб’єктів господарювання приватної форми власності 
органи державного нагляду у сфері цивільного захисту 
контролюють виконання заходів щодо захисту населення та 
працівників на випадок надзвичайної ситуації, а також 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%23w1_26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%23w1_27
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%23w1_28
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%23n931
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%23w1_29


2 
 

безпеки, що стосуються прав та інтересів інших юридичних 
осіб і громадян. 

 

вирішення питань техногенної та пожежної безпеки, що 
стосуються прав та інтересів інших юридичних осіб і громадян. 

У власників приміщень, переданих в оренду для 
надання соціальних послуг стаціонарно або 
напівстаціонарно, органи державного нагляду у сфері 
цивільного захисту контролюють дотримання вимог 
законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. 

 
Закон України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхуванняˮ 

Стаття 5. Облік платників єдиного внеску 
1. Облік осіб, зазначених у пунктах 1, 4, 5 та 5-1 частини 

першої статті 4 цього Закону, ведеться в порядку, 
встановленому центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну фінансову 
політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами 
загальнообов'язкового державного соціального 
страхування, а щодо застрахованих осіб, які є учасниками 
накопичувальної системи загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування (далі - учасниками 
накопичувальної пенсійної системи), - з Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
центральними органами виконавчої влади, що 
забезпечують формування державної політики у сферах 
праці, трудових відносин та зайнятості населення, 
соціального захисту населення, та Пенсійним фондом. 

 
Взяття на облік осіб, зазначених у пунктах 

1, 4, 5 та 51 частини першої статті 4 цього Закону, 

Стаття 5. Облік платників єдиного внеску 
1. Облік осіб, зазначених у пунктах 1, 4, 5 та 5-1 частини 

першої статті 4 цього Закону, ведеться в порядку, 
встановленому центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну фінансову 
політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами 
загальнообов'язкового державного соціального страхування, а 
щодо застрахованих осіб, які є учасниками накопичувальної 
системи загальнообов'язкового державного пенсійного 
страхування (далі - учасниками накопичувальної пенсійної 
системи), - з Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, центральними органами виконавчої 
влади, що забезпечують формування державної політики у 
сферах праці, зайнятості населення, трудової міграції, 
трудових відносин, соціального діалогу, 
загальнообов’язкового державного соціального та 
пенсійного страхування, та Пенсійним фондом. 

Взяття на облік осіб, зазначених у пунктах 
1, 4, 5 та 51 частини першої статті 4 цього Закону, здійснюється 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n59
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n85
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n87
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n1079
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n1079
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1553-14%23n32
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n59
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n59
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n85
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n87
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n1079
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n1079
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n59
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n85
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n87
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n1079
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n1079
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1553-14%23n32
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n59
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n59
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n85
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n87
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n1079
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17%23n1079
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здійснюється податковим органом шляхом внесення 
відповідних відомостей до реєстру страхувальників. 

… 
5. Державна служба зайнятості інформує Пенсійний 

фонд у порядку, встановленому центральними органами 
виконавчої влади, що забезпечують формування 
державної політики у сферах праці, трудових відносин 
та зайнятості населення, соціального захисту населення, 
про реєстрацію (зняття з реєстрації) трудового договору між 
фізичною особою - підприємцем або іншою фізичною 
особою та працівником не пізніше наступного робочого дня 
після її проведення. 

 

податковим органом шляхом внесення відповідних відомостей 
до реєстру страхувальників. 

… 
5. Державна служба зайнятості інформує Пенсійний фонд у 

порядку, встановленому центральними органами 
виконавчої влади, що забезпечують формування державної 
політики у сферах праці, зайнятості населення, трудової 
міграції, трудових відносин, соціального діалогу, 
загальнообов’язкового державного соціального та 
пенсійного страхування, про реєстрацію (зняття з реєстрації) 
трудового договору між фізичною особою - підприємцем або 
іншою фізичною особою та працівником не пізніше наступного 
робочого дня після її проведення. 

Стаття 8. Розмір єдиного внеску та пропорції його 
розподілу за видами загальнообов’язкового державного 
соціального страхування 

… 
28. У разі необхідності центральні органи виконавчої 

влади, що забезпечують формування державної 
політики у сферах праці, трудових відносин та 
зайнятості населення, соціального захисту населення, за 
пропозицією центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну фінансову 
політику, правлінь відповідних фондів 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування подає узгоджені зі сторонами соціального 
діалогу зміни розміру єдиного внеску для внесення їх на 
розгляд Верховної Ради України та пропорції розподілу за 
видами загальнообов'язкового державного соціального 

Стаття 8. Розмір єдиного внеску та пропорції його розподілу 
за видами загальнообов’язкового державного соціального 
страхування 

… 
28. У разі необхідності центральні органи виконавчої 

влади, що забезпечують формування державної політики у 
сферах праці, зайнятості населення, трудової міграції, 
трудових відносин, соціального діалогу, 
загальнообов’язкового державного соціального та 
пенсійного страхування, за пропозицією центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну фінансову політику, правлінь відповідних фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування 
подає узгоджені зі сторонами соціального діалогу зміни 
розміру єдиного внеску для внесення їх на розгляд Верховної 
Ради України та пропорції розподілу за видами 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-2014-%D0%BF%23n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-2014-%D0%BF%23n8
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страхування для їх затвердження Кабінетом Міністрів 
України. 

 
Розрахунок розподілу єдиного внеску за видами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування 
проводиться на підставі звітності про нарахування єдиного 
внеску за результатами попереднього року. 

загальнообов'язкового державного соціального страхування 
для їх затвердження Кабінетом Міністрів України. 

Розрахунок розподілу єдиного внеску за видами 
загальнообов'язкового державного соціального страхування 
проводиться на підставі звітності про нарахування єдиного 
внеску за результатами попереднього року. 

Стаття 14. Обов’язки податкових органів 
1. Податкові органи зобов’язані: 
1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру 

страхувальників Державного реєстру Пенсійному фонду та 
фондам загальнообов'язкового державного соціального 
страхування, органам праці та соціального захисту 
населення, центральному органу виконавчої влади, що 
забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду 
та контролю за додержанням законодавства про працю, в 
порядку, визначеному центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову політику, за погодженням з Пенсійним фондом, 
фондами загальнообов’язкового державного соціального 
страхування та центральними органами виконавчої 
влади, що забезпечують формування державної 
політики у сферах праці, трудових відносин та 
зайнятості населення, соціального захисту населення; 

… 
 
 

Стаття 14. Обов’язки податкових органів 
1. Податкові органи зобов’язані: 
1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру 

страхувальників Державного реєстру Пенсійному фонду та 
фондам загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, центральному органу виконавчої влади, який 
реалізує державну політику у сфері соціального захисту 
населення, захисту прав дітей, здійснення державного 
контролю за дотриманням вимог законодавства під час 
надання соціальної підтримки та за дотриманням  прав 
дітей, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує 
реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю 
за додержанням законодавства про працю, в порядку, 
визначеному центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну фінансову 
політику, за погодженням з Пенсійним фондом, фондами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування та 
центральними органами виконавчої влади, що 
забезпечують формування державної політики у сферах 
праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових 
відносин, соціального діалогу, загальнообов’язкового 
державного соціального та пенсійного страхування; 
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… 
Стаття 141. Обов’язки Пенсійного фонду та його 

територіальних органів 
1. Пенсійний фонд та його територіальні органи 

зобов'язані: 
1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру 

застрахованих осіб Державного реєстру податковим 
органам, фондам загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, органам праці та соціального 
захисту в порядку, визначеному Пенсійним фондом за 
погодженням з центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну фінансову 
політику, центральними органами виконавчої влади, що 
забезпечують формування державної політики у сферах 
праці, трудових відносин та зайнятості населення, 
соціального захисту населення, та фондами 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування; 

… 

Стаття 141. Обов’язки Пенсійного фонду та його 
територіальних органів 

1. Пенсійний фонд та його територіальні органи зобов'язані: 
1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру 

застрахованих осіб Державного реєстру податковим органам, 
фондам загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, центральному органу виконавчої влади, який 
реалізує державну політику у сфері соціального захисту 
населення, захисту прав дітей, здійснення державного 
контролю за дотриманням вимог законодавства під час 
надання соціальної підтримки та за дотриманням  прав 
дітей в порядку, визначеному Пенсійним фондом за 
погодженням з центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну фінансову 
політику, центральними органами виконавчої влади, що 
забезпечують формування державної політики у сферах 
праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових 
відносин, соціального діалогу, загальнообов’язкового 
державного соціального та пенсійного страхування, та 
фондами загальнообов’язкового державного соціального 
страхування; 

… 
Стаття 17. Використання інформації з Державного 

реєстру 
1. Інформація з Державного реєстру використовується з 

додержанням вимог законів України „Про інформаціюˮ та 
„Про захист персональних данихˮ виключно для потреб, 
визначених цим Законом та законами з окремих видів 

Стаття 17. Використання інформації з Державного 
реєстру 

1. Інформація з Державного реєстру використовується з 
додержанням вимог законів України „Про інформаціюˮ та 
„Про захист персональних данихˮ виключно для потреб, 
визначених цим Законом та законами з окремих видів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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загальнообов'язкового державного соціального 
страхування, а також для призначення всіх видів державної 
соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, виявлення фактів використання праці 
неоформлених працівників та порушень законодавства про 
працю роботодавцями, банками, підприємствами, 
установами та організаціями з метою її використання для 
обслуговування громадян (за їхньою згодою або у випадках 
та порядку, встановлених законодавством у сфері захисту 
персональних даних) для аналізу зайнятості випускників 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 
фахової передвищої та вищої освіти та для обміну 
інформацією з Централізованим банком даних з проблем 
інвалідності. 

… 
3. Пенсійний фонд та центральні органи виконавчої 

влади, що забезпечують формування державної 
політики у сферах праці, трудових відносин та 
зайнятості населення, соціального захисту населення, 
здійснюють обмін інформацією з Державного реєстру та 
Централізованого банку даних з проблем інвалідності у 
порядку, встановленому Пенсійним фондом спільно із 
зазначеними центральними органами виконавчої влади. 

… 
 
 

загальнообов'язкового державного соціального страхування, а 
також для призначення всіх видів державної соціальної 
допомоги, компенсацій та субсидій для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, надання соціальних послуг, виявлення фактів 
використання праці неоформлених працівників та порушень 
законодавства про працю роботодавцями, банками, 
підприємствами, установами та організаціями з метою її 
використання для обслуговування громадян (за їхньою згодою 
або у випадках та порядку, встановлених законодавством у 
сфері захисту персональних даних), для аналізу зайнятості 
випускників закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти, фахової передвищої та вищої освіти та для обміну 
інформацією з Централізованим банком даних з проблем 
інвалідності. 

… 
3. Пенсійний фонд та центральні органи виконавчої 

влади, що забезпечують формування державної політики у 
сферах праці, зайнятості населення, трудової міграції, 
трудових відносин, соціального діалогу, 
загальнообов’язкового державного соціального та 
пенсійного страхування, здійснюють обмін інформацією з 
Державного реєстру та Централізованого банку даних з 
проблем інвалідності у порядку, встановленому Пенсійним 
фондом спільно із зазначеними центральними органами 
виконавчої влади. 

… 
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5. Інформація з Державного реєстру надається на запит 
органів праці та соціального захисту населення для 
призначення всіх видів державної соціальної допомоги та 
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого 
та рідкого пічного побутового палива у порядку та за 
формою, встановленими Пенсійним фондом спільно з 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері соціального 
захисту населення. 

 
 
 
 
 
 
 
Обмін інформацією про відомості, що містять ознаки 

використання праці неоформлених працівників та 
порушення законодавства про працю, здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
реалізацію державної політики з питань нагляду та 
контролю за додержанням законодавства про працю, 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну податкову політику, в порядку, затвердженому 
Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сферах трудових відносин, соціального 
захисту населення. 

 

5. Інформація з Державного реєстру надається на запит 
центрального органу виконавчої влади, який реалізує 
державну політику у сфері соціального захисту населення, 
захисту прав дітей, здійснення державного контролю за 
дотриманням вимог законодавства під час надання 
соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей,  
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад для 
призначення всіх видів державної соціальної допомоги, 
компенсацій та субсидій для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива, надання 
соціальних послуг у порядку та за формою, встановленими 
Пенсійним фондом спільно з центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
загальнообов’язкового державного соціального та 
пенсійного страхування. 

Обмін інформацією про відомості, що містять ознаки 
використання праці неоформлених працівників та порушення 
законодавства про працю, здійснюється центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 
політики з питань нагляду та контролю за додержанням 
законодавства про працю, центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну податкову політику, в порядку, 
затвердженому Пенсійним фондом за погодженням з 
центральними органами виконавчої влади, що 
забезпечують формування державної політики у сферах 
праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових 
відносин, соціального діалогу, загальнообов’язкового 
державного соціального та пенсійного страхування. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0598-17%23n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0598-17%23n14
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Інформація з реєстру застрахованих осіб Державного 
реєстру з метою її використання для обслуговування 
громадян (за їхньою згодою) надається на запит 
роботодавців, банків, підприємств, установ та організацій у 
порядку, встановленому Пенсійним фондом за 
погодженням із центральними органами виконавчої 
влади, що забезпечують формування державної 
політики у сферах праці, трудових відносин та 
зайнятості населення, соціального захисту населення. 

 
6. Інформація з реєстру страхувальників Державного 

реєстру надається на запит платників єдиного внеску та/або 
застрахованих осіб у порядку та за формою, встановленими 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну фінансову політику, та 
Пенсійним фондом за погодженням з фондами 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування. 

Інформація з реєстру застрахованих осіб Державного 
реєстру надається на запит платників єдиного внеску та/або 
застрахованих осіб чи уповноважених ними третіх осіб у 
порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом 
за погодженням з центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення, та фондами 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування. 

 

Інформація з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 
з метою її використання для обслуговування громадян (за 
їхньою згодою) надається на запит роботодавців, банків, 
підприємств, установ та організацій у порядку, встановленому 
Пенсійним фондом за погодженням із центральними 
органами виконавчої влади, що забезпечують формування 
державної політики у сферах праці, зайнятості населення, 
трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу, 
загальнообов’язкового державного соціального та 
пенсійного страхування. 

6. Інформація з реєстру страхувальників Державного 
реєстру надається на запит платників єдиного внеску, та/або 
застрахованих осіб у порядку та за формою, встановленими 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну фінансову політику, та 
Пенсійним фондом за погодженням з фондами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Інформація з реєстру застрахованих осіб Державного 
реєстру надається на запит платників єдиного внеску, та/або 
застрахованих осіб чи уповноважених ними третіх осіб у 
порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом за 
погодженням з центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері 
загальнообов’язкового державного соціального та 
пенсійного страхування, та фондами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування. 

Надання інформації з реєстру застрахованих осіб 
Державного реєстру іншим юридичним і фізичним особам, 
крім центрального органу виконавчої влади, який реалізує 
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Надання інформації з реєстру застрахованих осіб 
Державного реєстру іншим юридичним і фізичним особам, 
крім органів праці та соціального захисту населення, 
фондів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, допускається лише за рішенням суду у 
випадках, передбачених законом. 

державну політику у сфері соціального захисту населення, 
захисту прав дітей, здійснення державного контролю за 
дотриманням вимог законодавства під час надання 
соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей, 
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, 
фондів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, допускається лише за рішенням суду у випадках, 
передбачених законом. 

Закон України „Про соціальні послугиˮ 
Стаття 1. Визначення основних термінів 
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому 

значенні: 
1) базові соціальні послуги – соціальні послуги, 

надання яких отримувачам соціальних послуг відповідно до 
цього Закону забезпечується 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 і 
визнаних Кабінетом Міністрів України спроможними в 
порядку, встановленому законом (далі – ради об’єднаних 
територіальних громад); 

 

Стаття 1. Визначення основних термінів 
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 
1) базові соціальні послуги – соціальні послуги, надання 

яких отримувачам соціальних послуг відповідно до цього 
Закону забезпечується Київською та Севастопольською 
міськими державними адміністраціями, районними у містах 
Києві та Севастополі державними адміністраціями, 
виконавчими органами сільських, селищних, міських рад 
(далі – ради територіальних громад);  

 31) декларація провадження господарської діяльності 
у сфері соціальних послуг – документ, яким суб’єкт 
господарювання повідомляє центральний орган 
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виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері 
соціального захисту населення, захисту прав дітей, 
державного контролю за дотриманням вимог 
законодавства під час надання соціальної підтримки та за 
дотриманням прав дітей (безпосередньо або через 
адміністратора центру надання адміністративних послуг), 
про відповідність фактичних умов провадження ним 
господарської діяльності вимогам законодавства. Суб’єкт 
господарювання шляхом подання декларації набуває і 
засвідчує право на провадження господарської діяльності у 
сфері надання соціальних послуг; 

 
5) малозабезпечена особа - особа, середньомісячний 

сукупний дохід якої за останніх шість календарних місяців, 
що передують місяцю звернення за наданням соціальних 
послуг, не перевищує двох прожиткових мінімумів для 
відповідної категорії осіб. Середньомісячний сукупний 
дохід особи обчислюється шляхом ділення 
середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість 
членів сім’ї, які включаються до її складу. Методика 
обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї 
затверджується центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення;  

 

5) члени сім’ї отримувача соціальних послуг – особи, 
які проживають спільно із отримувачем соціальних послуг, 
поєднані спільним побутом, мають взаємні права та 
обов’язки. 

До складу сім’ї отримувача соціальних послуг не 
включаються особи, які перебувають на повному 
державному утриманні; діти, щодо яких отримувач 
соціальних послуг був позбавлений батьківських прав; 
особи, правовий статус яких визначено Законами України 
,,Про правовий статус осіб, зниклих безвісти”, ,,Про 
боротьбу з тероризмом”, і особи, які досягли встановленого 
статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхуванняˮ пенсійного віку, або особи 
з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також 
особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою 
годувальника (за винятком отримувача соціальних послуг) 
відповідно до закону. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15%23n464
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Порядок обчислення середньомісячного сукупного 
доходу сім’ї встановлюється Кабінетом Міністрів України.   

Стаття 8. Суб’єкти системи надання соціальних 
послуг 

… 
2. Суб’єкти системи надання соціальних послуг 

взаємодіють на всіх етапах реалізації цього Закону, зокрема 
щодо: 

1) визначення потреб населення адміністративно-
територіальної одиниці/територіальної громади у 
соціальних послугах; 

2) розроблення та виконання програм надання 
соціальних послуг, розроблених за результатами 
визначення потреб населення адміністративно-
територіальної одиниці/територіальної громади у 
соціальних послугах; 

3) організації, фінансування та надання соціальних 
послуг; 

4) здійснення моніторингу надання соціальних 
послуг, оцінки їх якості та контролю за дотриманням вимог, 
встановлених законодавством 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. 

Стаття 8. Суб’єкти системи надання соціальних послуг 
… 
2. Суб’єкти системи надання соціальних послуг 

взаємодіють на всіх етапах реалізації цього Закону, зокрема 
щодо: 

1) визначення потреб населення адміністративно-
територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних 
послугах; 

2) розроблення та виконання програм надання 
соціальних послуг, розроблених за результатами визначення 
потреб населення адміністративно-територіальної 
одиниці/територіальної громади у соціальних послугах; 

3) організації, фінансування та надання соціальних 
послуг; 

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

 

Стаття 11. Уповноважені органи системи надання 
соціальних послуг 

1. До уповноважених органів системи надання 
соціальних послуг належать: 

Стаття 11. Уповноважені органи системи надання 
соціальних послуг 

1. До уповноважених органів системи надання соціальних 
послуг належать: 
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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. 
 
2. До повноважень центрального органу виконавчої 

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

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

2) нормативно-правове, організаційно-методичне та 
інформаційне забезпечення надання соціальних послуг; 

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

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

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

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

2) центральний орган виконавчої влади, який реалізує 
державну політику у сфері соціального захисту населення, 
захисту прав дітей, здійснення державного контролю за 
дотриманням вимог законодавства під час надання 
соціальної підтримки та за дотриманням  прав дітей; 

3) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські державні 
адміністрації, районні у містах Києві та Севастополі 
державні адміністрації; 

4) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради. 
2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, 

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

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

2) нормативно-правове, організаційно-методичне та 
інформаційне забезпечення надання соціальних послуг, 
зокрема, щодо порядку організації та здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері надання 
соціальних послуг, дозвільно-реєстраційної діяльності; 

3) затвердження державних стандартів соціальних 
послуг; 

4) забезпечення створення та функціонування Реєстру 
надавачів та отримувачів соціальних послуг; 
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6) забезпечення створення та функціонування Реєстру 
надавачів та отримувачів соціальних послуг; 

7) координація діяльності місцевих державних 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування та 
надавачів соціальних послуг щодо реалізації державної 
політики у сфері 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 державних стандартів соціальних 
послуг; 

10) здійснення міжнародного співробітництва з питань 
надання соціальних послуг; 

11) вирішення інших питань щодо надання соціальних 
послуг відповідно до закону. 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5)здійснення міжнародного співробітництва з питань 
формування державної політики у сфері надання 
соціальних послуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. До повноважень центрального органу виконавчої 

влади, який реалізує державну політику у сфері соціального 
захисту населення, захисту прав дітей, здійснення 
державного контролю за дотриманням вимог 
законодавства під час надання соціальної підтримки та за 
дотриманням прав дітей, належать: 

1) участь у формуванні державної політики з питань 
надання соціальних послуг; 

2) забезпечення реалізації державної політики з питань 
надання соціальних послуг; 

3) проведення аналізу визначеної органами місцевого 
самоврядування потреби населення адміністративно-
територіальної одиниці/територіальної громади у 
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соціальних послугах, оприлюднення відповідних 
результатів; 

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

5) здійснення моніторингу надання соціальних послуг, 
оцінки їх якості та оприлюднення відповідних результатів; 

6) здійснення реєстраційно-дозвільних процедур у сфері 
надання соціальних послуг; 

7) здійснення контролю за додержанням вимог цього 
Закону у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України; 

8) здійснення державного контролю у сфері надання 
соціальних послуг, дозвільно-реєстраційної діяльності, 
оформлення матеріалів про адміністративні 
правопорушення; 

9) складення актів перевірок, приписів про усунення 
порушень вимог законодавства у сфері надання соціальних 
послуг у разі виявлення таких порушень; 

10) звернення до суду щодо застосування заходів 
реагування у вигляді повного або часткового зупинення 
діяльності надавачів соціальних послуг до повного 
усунення порушень вимог законодавства у сфері надання 
соціальних послуг, якщо ці порушення створюють загрозу 
життю та/або здоров’ю людей; 

11) складення протоколів про притягнення до 
адміністративної відповідальності надавача соціальних 
послуг та притягнення до адміністративної 
відповідальності посадових осіб і громадян, винних у 
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порушенні законів та інших нормативно-правових актів у 
сфері надання соціальних послуг; 

12) застосування адміністративно-господарських 
санкцій за порушення вимог законодавства у сфері надання 
соціальних послуг; 

13) проведення перевірки наявності у надавача 
соціальних послуг документів, що дають право на надання 
соціальних послуг; 

14) підготовка пропозицій щодо запобігання 
виникненню порушень при наданні соціальних послуг; 

15) отримання в установленому порядку від центральних 
органів виконавчої влади, місцевих державних 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, 
надавачів соціальних послуг інформації, необхідної для 
виконання визначених завдань; 

16) ведення Реєстру надавачів та отримувачів 
соціальних послуг; 

17) координація діяльності органів місцевого 
самоврядування та надавачів соціальних послуг щодо 
реалізації державної політики у сфері надання соціальних 
послуг; 

18) координація діяльності суб’єктів системи надання 
соціальних послуг на регіональному та місцевому рівнях; 

19) збір, аналіз та поширення відповідно до 
законодавства інформації щодо надання соціальних послуг, 
сприяння впровадженню кращого досвіду надання 
соціальних послуг; 

20) здійснення міжнародного співробітництва з питань 
надання соціальних послуг; 
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3. До повноважень Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій належать: 

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері 
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, оприлюднення відповідних 
результатів; 

3) інформування населення регіону про перелік 
соціальних послуг, їх зміст і порядок надання у формі, 
доступній для сприйняття особами з будь-яким видом 
порушення здоров’я; 

4) забезпечення ведення Реєстру надавачів та 
отримувачів соціальних послуг на регіональному рівні; 

5) затвердження, забезпечення фінансування та 
виконання регіональних програм в частині забезпечення 
потреб осіб/сімей у соціальних послугах, розроблених за 
результатами визначення потреб населення 
адміністративно-територіальної одиниці/територіальної 
громади у соціальних послугах; 

6) здійснення контролю за додержанням вимог цього 
Закону у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України; 

21) вирішення інших питань щодо надання соціальних 
послуг відповідно до закону. 

4. До повноважень Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій належать: 

1) узагальнення визначених органами місцевого 
самоврядування потреб населення адміністративно-
територіальної одиниці/територіальної громади у 
соціальних послугах, оприлюднення відповідних 
результатів; 

2) затвердження та забезпечення фінансування 
регіональних програм в частині забезпечення потреб 
осіб/сімей у соціальних послугах, розроблених за 
результатами визначення потреб населення 
адміністративно-територіальної одиниці/територіальної 
громади у соціальних послугах; 

3) вживають заходів щодо створення надавачів 
соціальних послуг, які надають комплексні спеціалізовані 
соціальні послуги; 

4) здійснення контролю за цільовим використанням 
бюджетних коштів, спрямованих на фінансування 
соціальних послуг; 

5) забезпечення підвищення професійної                
компетентності/кваліфікації працівників надавачів 
соціальних послуг, спеціалістів виконавчих органів 
місцевого самоврядування, які здійснюють управління 
системою надання соціальних послуг шляхом утворення 
регіональних центрів соціальних служб; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427-2020-%D0%BF%23n10
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7) здійснення на регіональному рівні моніторингу 
надання соціальних послуг, оцінки їх якості та 
оприлюднення відповідних результатів; 

8) координація діяльності суб’єктів системи надання 
соціальних послуг на регіональному рівні; 

9) забезпечення взаємодії надавачів соціальних послуг та 
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; 

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 їхніх потреб; 

13) здійснення контролю за цільовим використанням 
бюджетних коштів, спрямованих на фінансування 
соціальних послуг; 

14) забезпечення дотримання прав отримувачів 
соціальних послуг; 

15) призначення керівників утворених ними надавачів 
соціальних послуг, діяльність яких фінансується за рахунок 
коштів відповідного бюджету; 

6) вирішення питань щодо надання на території 
відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці/територіальної громади соціальних послуг 
особам/сім’ям відповідно до їхніх потреб; 

7) забезпечення надання  соціальних послуг 
особам/сім’ям на регіональному рівні шляхом залучення 
надавачів соціальних послуг недержавного сектору 
(соціальне замовлення, державно-приватне партнерство, 
конкурс соціальних проектів, соціальних програм тощо) 

8) інформування населення про перелік соціальних 
послуг, їх зміст і порядок надання у формі, доступній для 
сприйняття особами з будь-яким видом порушення 
здоров’я; 

9) прийняття рішення та направлення за клопотанням 
виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, 
районної у містах Києві та Севастополі державної 
адміністрації осіб/сімей до надавачів соціальних послуг, що 
надають комплексні спеціалізовані соціальні послуги на 
регіональному рівні; 

10) забезпечення взаємодії надавачів соціальних послуг 
та органів, установ, закладів, фізичних осіб – підприємців, 
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; 

11) здійснення моніторингу надання соціальних послуг, 
оцінки їх якості та оприлюднення відповідних результатів; 
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16) вирішення інших питань щодо надання соціальних 
послуг відповідно до закону. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До повноважень Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій належать також повноваження, 
передбачені пунктом 4 частини четвертої цієї статті. 

 
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 населення адміністративно-
територіальної одиниці/територіальної громади у 
соціальних послугах, у тому числі із залученням надавачів 
соціальних послуг недержавного сектору, оприлюднення 
відповідних результатів; 

2) інформування населення про перелік соціальних 
послуг, їх зміст і порядок надання у формі, доступній для 

12) здійснення контролю за додержанням вимог цього 
Закону у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України; 

13) забезпечення ведення Реєстру надавачів та 
отримувачів соціальних послуг на відповідному рівні;  

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

15) забезпечення дотримання прав отримувачів 
соціальних послуг; 

16) вирішення інших питань щодо надання соціальних 
послуг відповідно до закону. 

До повноважень Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій належать також повноваження, 
передбачені пунктами 3–4 частини п’ятої цієї статті. 

 
5. До повноважень виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад, районних у містах Києві та 
Севастополі державних адміністрацій належать: 

 
1) визначення потреб населення територіальної громади 

у соціальних послугах, у тому числі із залученням надавачів 
соціальних послуг недержавного сектору, оприлюднення 
відповідних результатів; 

 
2) інформування населення про перелік соціальних 

послуг, їх зміст і порядок надання у формі, доступній для 
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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 їхніх потреб, вжиття заходів з 
надання інших соціальних послуг таким особам/сім’ям 
шляхом створення мережі надавачів соціальних послуг 
державного/комунального сектору та/або залучення 
надавачів соціальних послуг недержавного сектору 
(шляхом соціального замовлення, державно-приватного 
партнерства, конкурсу соціальних проектів, соціальних 
програм тощо), та/або на умовах договору з 
уповноваженими органами, передбаченими пунктами 2 і 3 
частини першої цієї статті; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) затвердження, забезпечення фінансування та 

виконання регіональних програм в частині забезпечення 
потреб осіб/сімей у соціальних послугах, розроблених за 

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 їхніх потреб, вжиття заходів з 
надання інших соціальних послуг таким особам/сім’ям 
шляхом створення мережі надавачів соціальних послуг               
державного/комунального сектору та/або залучення 
надавачів соціальних послуг недержавного сектору 
(шляхом соціального замовлення, державно-приватного 
партнерства, конкурсу соціальних проектів, соціальних 
програм тощо), та/або на умовах договору з 
уповноваженими органами, передбаченими пунктами 2–4 
частини першої цієї статті; 

5) підготовка клопотань до центрального органу 
виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері 
соціального захисту населення, захисту прав дітей, 
здійснення державного контролю за дотриманням вимог 
законодавства під час надання соціальної підтримки та за 
дотриманням прав дітей, про надання комплексних 
спеціалізованих соціальних послуг на регіональному рівні 
у разі неможливості вирішення складних життєвих 
обставин шляхом надання базових соціальних послуг; 

6) затвердження, забезпечення фінансування та 
виконання місцевих програм в частині забезпечення 
потреб осіб/сімей у соціальних послугах, розроблених за 
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результатами визначення потреб населення 
адміністративно-територіальної одиниці/територіальної 
громади у соціальних послугах; 

6) забезпечення підвищення професійної 
компетентності/кваліфікації працівників надавачів 
соціальних послуг, утворених ними; 

7) координація діяльності суб’єктів системи надання 
соціальних послуг на місцевому рівні; 

8) забезпечення взаємодії надавачів соціальних послуг та 
органів, установ, закладів, фізичних осіб - підприємців, 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; 

9) збір, аналіз та поширення відповідно до законодавства 
інформації щодо надання соціальних послуг, сприяння 
впровадженню кращого досвіду надання соціальних послуг; 

 
10) забезпечення ведення Реєстру надавачів та 

отримувачів соціальних послуг на місцевому рівні; 
11) здійснення моніторингу надання соціальних послуг, 

оцінки їх якості, оприлюднення відповідних результатів; 
12) здійснення контролю за цільовим використанням 

бюджетних коштів, спрямованих на фінансування 
соціальних послуг; 

13) здійснення контролю за додержанням вимог цього 
Закону у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України; 

результатами визначення потреб населення територіальної 
громади у соціальних послугах; 

 
7) забезпечення підвищення професійної                      

компетентності/кваліфікації працівників надавачів 
соціальних послуг, утворених ними; 

 
 
8) забезпечення взаємодії надавачів соціальних послуг та 

органів, установ, закладів, фізичних осіб - підприємців, які 
в межах своєї компетенції надають на території відповідної 
територіальної громади допомогу вразливим групам 
населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, та/або здійснюють їх захист; 

 
9) збір, аналіз та поширення відповідно до законодавства 

інформації щодо надання соціальних послуг, сприяння 
впровадженню кращого досвіду надання соціальних 
послуг; 

10) забезпечення ведення Реєстру надавачів та 
отримувачів соціальних послуг на місцевому рівні; 

11) здійснення моніторингу надання соціальних послуг, 
оцінки їх якості, оприлюднення відповідних результатів; 

12) здійснення контролю за цільовим використанням 
бюджетних коштів, спрямованих на фінансування 
соціальних послуг; 

13) здійснення контролю за додержанням вимог цього 
Закону у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427-2020-%D0%BF%23n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427-2020-%D0%BF%23n10
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14) забезпечення дотримання прав отримувачів 
соціальних послуг; 

15) призначення керівників утворених ними надавачів 
соціальних послуг, діяльність яких фінансується за рахунок 
коштів відповідного бюджету/бюджетів; 

16) вирішення інших питань щодо надання соціальних 
послуг відповідно до закону. 

Моніторинг надання соціальних послуг та оцінка їх 
якості здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, за методикою, затвердженою 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері соціального 
захисту населення. 

 

14) забезпечення дотримання прав отримувачів 
соціальних послуг; 

 
 
 
15) вирішення інших питань щодо надання соціальних 

послуг відповідно до закону. 
Моніторинг надання соціальних послуг та оцінка їх 

якості здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, за методикою, затвердженою 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері соціального 
захисту населення. 

Стаття 13. Надавачі соціальних послуг 
1. Надавачі соціальних послуг провадять свою 

діяльність відповідно до законодавства про соціальні 
послуги, на підставі установчих та інших документів, якими 
визначено перелік соціальних послуг та категорії осіб, яким 
надаються такі послуги, за умови забезпечення їх 
відповідності критеріям діяльності надавачів соціальних 
послуг, встановленим Кабінетом Міністрів України. 

… 
2. До надавачів соціальних послуг 

державного/комунального сектору належать надавачі 
соціальних послуг, утворені органами, зазначеними у 
частині першій статті 11 цього Закону, діяльність яких 
фінансується за рахунок коштів відповідного 
бюджету/бюджетів. 

Стаття 13. Надавачі соціальних послуг 
1. Надавачі соціальних послуг провадять свою діяльність 

відповідно до законодавства про соціальні послуги, на підставі 
установчих та інших документів, якими визначено перелік 
соціальних послуг та категорії осіб, яким надаються такі 
послуги, за умови дотримання ними вимог до діяльності з 
надання соціальних послуг.  

… 
2. До надавачів соціальних послуг 

державного/комунального сектору належать надавачі 
соціальних послуг, утворені органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, діяльність яких 
фінансується за рахунок коштів відповідного 
бюджету/бюджетів. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-2020-%D0%BF%23n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-2020-%D0%BF%23n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19%23n108
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До надавачів соціальних послуг 
державного/комунального сектору належать: 

1) установи/заклади надання соціальних послуг 
(стаціонарні, реабілітаційні, тимчасового перебування); 

2) інші установи/заклади соціальної підтримки 
(обслуговування), у тому числі спеціалізовані служби 
підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства 
та насильства за ознакою статі. 

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. 

Керівник надавача соціальних послуг 
державного/комунального сектору призначається на посаду 
на конкурсній основі за контрактом. Положення про 
конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу 
затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

 
 
 
 
Типове положення про установи/заклади, що надають 

соціальні послуги, затверджується Кабінетом Міністрів 
України. 

Соціальні послуги можуть надаватися у центрах 
зайнятості, закладах охорони здоров’я, освіти, культури 
тощо. 

 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Керівник надавача соціальних послуг 
державного/комунального сектору призначається на посаду на 
конкурсній основі за контрактом. Положення про конкурсну 
комісію, умови та порядок проведення конкурсу 
затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

 
За організаційно-правовою формою надавачі 

соціальних послуг можуть утворюватися та функціонувати 
як комунальні некомерційні підприємства.  

Типові положення про державні/комунальні 
установи/заклади, що надають соціальні послуги, 
затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Соціальні послуги можуть надаватися у центрах 
зайнятості, закладах охорони здоров’я, освіти, культури тощо. 

 
… 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2020-%D0%BF%23n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19?find=1&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%23w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2020-%D0%BF%23n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19?find=1&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%23w1_2
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4. 
… 
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. 

… 
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 своєї 
сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, 
мають взаємні права і обов’язки та є: 

1) особами з інвалідністю I групи; 
 
2) дітьми з інвалідністю; 
3) громадянами похилого віку з когнітивними 

порушеннями; 
4) невиліковно хворими, які через порушення 

функцій організму не можуть самостійно пересуватися та 
самообслуговуватися; 

5) 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 

4. 
… 
Фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду 

відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької 
діяльності на професійній основі, проходять підготовку та 
перепідготовку у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України. 

… 
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 таким 
отримувачам соціальних послуг: 

 
 
1) особам з інвалідністю I групи; 
11) одиноким особам з інвалідністю ІІ і ІІІ груп; 
2) дітям з інвалідністю; 
3) громадянам похилого віку з когнітивними 

порушеннями; 
4) невиліковно хворим та травмованим особам, які 

через порушення функцій організму не можуть самостійно 
пересуватися та самообслуговуватися;  

5) дітям, 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2020-%D0%BF%23n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2020-%D0%BF%23n8


24 
 

психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), 
гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, 
які отримали тяжку травму, потребують трансплантації 
органа, потребують паліативної допомоги. Перелік 
зазначених тяжких захворювань, розладів, травм, станів 
дітей, яким не встановлено інвалідність, затверджує Кабінет 
Міністрів України. 

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, незалежно від кількості осіб, за 
якими здійснюється догляд, розраховується як різниця між 
прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на 
місяць, встановленим законом на 1 січня календарного 
року, в якому надаються соціальні послуги, та 
середньомісячним сукупним доходом фізичної особи – 
надавача соціальної послуги за попередніх шість місяців, 
що передують місяцю подання заяви про згоду надавати 
соціальні послуги. Середньомісячний сукупний дохід 
фізичної особи – надавача соціальної послуги обчислюється 
шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її 
сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу. 
Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу 
сім’ї затверджується центральним органом виконавчої 

I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання 
нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, 
потребують трансплантації органа, потребують паліативної 
допомоги. Перелік зазначених тяжких захворювань, розладів, 
травм, станів дітей, яким не встановлено інвалідність, 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 

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, розраховується як різниця між 
прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, 
встановленим законом на 1 січня календарного року, в якому 
надаються соціальні послуги, та середньомісячним сукупним 
доходом фізичної особи – надавача соціальної послуги за два 
квартали, які передують місяцю, що є попереднім до місяця 
звернення із заявою про згоду надавати соціальні послуги, але 
не може бути меншим, ніж 30 відсотків мінімальної 
заробітної плати, та виплачується за одного з отримувачів 
соціальних послуг. Середньомісячний сукупний дохід 
фізичної особи – надавача соціальної послуги обчислюється 
шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім’ї 
на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу. Склад 
сім’ї фізичної особи – надавача соціальної послуги та 
Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу 
сім’ї, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
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влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері соціального захисту населення. 

… 
8. Надавачі соціальних послуг зобов’язані: 
1) забезпечувати найкращі інтереси отримувачів 

соціальних послуг під час надання таких послуг; 
… 
11) сприяти здійсненню моніторингу надання 

соціальних послуг та оцінки їх якості уповноваженими 
органами у системі надання соціальних послуг; 

12) додержуватися інших вимог законодавства про 
соціальні послуги. 

… 
 

… 
8. Надавачі соціальних послуг зобов’язані: 
1) забезпечувати найкращі інтереси отримувачів 

соціальних послуг під час надання таких послуг; 
… 
11) сприяти здійсненню моніторингу надання соціальних 

послуг та оцінки їх якості уповноваженими органами у системі 
надання соціальних послуг, державному нагляду (контролю); 

12) забезпечувати безперешкодний доступ до 
приміщення надавача соціальних послуг посадових осіб 
органів державного нагляду (контролю) для здійснення 
соціального інспектування щодо дотримання вимог 
діяльності з надання соціальних послуг, державних 
стандартів соціальних послуг; 

13) забезпечувати виконання вимог законодавства у 
сфері надання соціальних послуг, а також виконання  
приписів органу державного нагляду (контролю) у сфері 
надання соціальних послуг; 

14) додержуватися інших вимог законодавства про 
соціальні послуги; 

… 
 Стаття 13¹. Вимоги до діяльності з надання 

соціальних послуг 
1. Для надавачів соціальних послуг встановлюються 

загальні та спеціальні вимоги до діяльності з надання 
соціальних послуг. 

Загальних вимог зобов’язані дотримуватися у своїй 
діяльності всі надавачі соціальних послуг, спеціальних 
вимог - надавачі соціальних послуг, які надають соціальні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19?find=1&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%23w1_7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%23w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%23w1_4


26 
 

послуги стаціонарно або напівстаціонарно, екстрено 
(кризово), технічні (транспортні) соціальні послуги. 

2. Загальні вимоги до діяльності з надання соціальних 
послуг: 

наявність установчих та інших документів, якими 
визначено перелік соціальних послуг відповідно до 
класифікатора соціальних послуг, який затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері соціального 
захисту населення, категорії осіб, яким надаються такі 
послуги; 

наявність відповідного фахового рівня працівників, 
які надають такі послуги; 

відсутність фінансової заборгованості із сплати 
податків і зборів (обов’язкових платежів); 

відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 
платежів до Пенсійного фонду України; 

наявність веб-сторінки/використання електронних 
засобів комунікації та соціальних мереж/смс-
інформування/друкованої продукції для інформування 
населення про соціальні послуги, які надає надавач 
соціальних послуг. Такі веб-сторінки мають бути 
доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, 
опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального 
розвитку, а також з різними комбінаціями порушень та 
відповідати вимогам ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 
“Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-
контенту W3C (WCAG) 2.0” рівня не нижче ніж АА.  
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3. Спеціальні вимоги до діяльності з надання 
соціальних послуг: 

наявність власного чи орендованого приміщення для 
надання соціальних послуг стаціонарно або 
напівстаціонарно та прилеглої території, що відповідає: 

будівельним нормам, стандартам, обов’язковість 
застосування яких встановлено нормативно-правовими 
актами, і правилам щодо забезпечення доступності для осіб 
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
відповідно до документа про підтвердження фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель і споруд, який має 
кваліфікаційний сертифікат; 

санітарним вимогам відповідно до висновку 
державної санітарно-епідеміологічної експертизи; 

протипожежним вимогам відповідно до декларації 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань пожежної безпеки (для 
новоутворених юридичних осіб та фізичних                                         
осіб – підприємців; у разі початку використання 
юридичними особами та фізичними особами – 
підприємцями об’єктів нерухомості)/акта, складеного за 
результатами проведення планового (позапланового) 
заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання 
суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері 
техногенної та пожежної безпеки (останній); 

наявність матеріально-технічної бази, необхідної для 
надання соціальних послуг стаціонарно або 
напівстаціонарно і забезпечення санітарно-гігієнічних 
норм, наявність централізованого гарячого та холодного 
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водопостачання та водовідведення, каналізації, припливно-
витяжної вентиляції, що відповідають державним 
будівельним нормам відповідно до документа про 
підтвердження фахівцем з питань технічного обстеження 
будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат; 

можливість забезпечення харчуванням (для надання 
соціальних послуг стаціонарно).  

У разі залучення інших суб’єктів господарювання до 
постачання готових продуктів харчування такі суб’єкти 
повинні мати дозвільні документи згідно з вимогами закону 
і документи, що підтверджують безпечність та окремі 
показники якості харчових продуктів (експертний 
висновок, протокол, звіт або інший аналогічний документ); 

наявність автотранспортних засобів для надання 
транспортних послуг.  

У разі залучення інших суб’єктів господарювання до 
надання транспортних послуг такі суб’єкти повинні 
укласти угоду з надавачем соціальних послуг і мати 
дозвільні документи на надання таких послуг; 

наявність договору із закладом охорони здоров’я або 
ліцензії на провадження господарської діяльності з 
медичної практики (для надання соціальних послуг 
стаціонарно). 

 
 Стаття 13². Дотримання вимог до діяльності з 

надання соціальних послуг 
1. Юридичні особи, фізичні особи – підприємці, які 

бажають надавати соціальні послуги, повинні 
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дотримуватись вимог до діяльності з надання соціальних 
послуг. 

Надання соціальних послуг юридичними особами, 
фізичними особами – підприємцями, які не відповідають 
встановленим вимогам до діяльності до надання 
соціальних послуг та/або не подали декларацію 
провадження господарської діяльності у сфері соціальних 
послуг,  забороняється.  

2. Надання соціальних послуг здійснюється 
юридичними особами, фізичними особами - підприємцями 
на підставі поданої декларації провадження господарської 
діяльності у сфері соціальних послуг.  

3. Декларація провадження господарської діяльності 
у сфері соціальних послуг подається юридичними особами, 
фізичними особами - підприємцями безпосередньо до 
центрального органу виконавчої влади, який реалізує 
державну політику у сфері соціального захисту населення, 
захисту прав дітей, здійснення державного контролю за 
дотриманням вимог законодавства під час надання 
соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей, 
особисто або їхніми представниками, надсилається поштою 
або через адміністратора центру надання адміністративних 
послуг, а в разі надання адміністративних послуг в 
електронній формі – з використанням Єдиного державного 
веб-порталу електронних послуг, у тому числі через 
інтегровані з ним інформаційні системи державних органів 
та органів місцевого самоврядування. 

У декларації провадження господарської діяльності у 
сфері соціальних послуг зазначаються: 
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повне та скорочене найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної 
особи – підприємця, яка потребує включення до Реєстру; 

ідентифікаційний код (юридичної 
особи)/реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (фізичної особи, яка надає соціальні послуги без 
провадження підприємницької діяльності) або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків, повідомили 
про це контролюючому органу і мають відмітку у паспорті 
про право здійснювати платежі за серією та номером 
паспорта); 

організаційно-правова форма/вид громадського 
об’єднання, благодійної чи релігійної організації; 

номери контактних телефонів; електронна адреса; 
адреса веб-сайту або іншого інформаційного ресурсу (за 
наявності); 

місцезнаходження юридичної особи/зареєстроване 
місце проживання або місце фактичного проживання 
фізичної особи – підприємця; 

місце надання соціальних послуг (зазначається, якщо 
воно відрізняється від місцезнаходження юридичної особи, 
зареєстрованого місця проживання або місця фактичного 
проживання фізичної особи - підприємця).  

 відомості, що підтверджують відповідність суб’єкта 
господарювання вимогам до діяльності з надання 
соціальних послуг, визначених статтею 131.  
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Датою надходження декларації провадження 
господарської діяльності у сфері соціальних послуг 
вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції 
адміністратором або центральним органом виконавчої 
влади, який реалізує державну політику у сфері соціального 
захисту населення, захисту прав дітей, здійснення 
державного контролю за дотриманням вимог 
законодавства під час надання соціальної підтримки та за 
дотриманням прав дітей, а в разі надсилання 
рекомендованим листом – дата, зазначена на поштовому 
штемпелі підприємства зв’язку. 

Адміністратор центру надання адміністративних 
послуг протягом одного робочого дня після надходження 
декларації провадження господарської діяльності у сфері 
соціальних послуг передає її центральному органу 
виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері 
соціального захисту населення, захисту прав дітей, 
здійснення державного контролю за дотриманням вимог 
законодавства під час надання соціальної підтримки та за 
дотриманням прав дітей. 

Декларація провадження господарської діяльності у 
сфері соціальних послуг реєструється центральним 
органом виконавчої влади, який реалізує державну 
політику у сфері соціального захисту населення, захисту 
прав дітей, здійснення державного контролю за 
дотриманням вимог законодавства під час надання 
соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей, 
протягом п’яти робочих днів з дня надходження. 
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Якщо декларацію провадження господарської 
діяльності у сфері соціальних послуг подано чи оформлено 
з порушенням установлених вимог, центральний орган 
виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері 
соціального захисту населення, захисту прав дітей, 
здійснення державного контролю за дотриманням вимог 
законодавства під час надання соціальної підтримки та за 
дотриманням прав дітей, повертає її суб’єкту 
господарювання для доопрацювання. 

4. Юридична особа, фізична особа – підприємець 
набуває право вчиняти дії з надання соціальних послуг із 
дня реєстрації декларації провадження господарської 
діяльності у сфері соціальних послуг центральним органом 
виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері 
соціального захисту населення, захисту прав дітей, 
здійснення державного контролю за дотриманням вимог 
законодавства під час надання соціальної підтримки та за 
дотриманням прав дітей. 

Форма декларації провадження господарської 
діяльності у сфері соціальних послуг, порядок її подання та 
реєстрації встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

У разі зміни інформації, зазначеної у поданій 
декларації провадження господарської діяльності у сфері 
соціальних послуг, суб’єкт господарювання зобов’язаний 
подати центральному органу виконавчої влади, який 
реалізує державну політику у сфері соціального захисту 
населення, захисту прав дітей, здійснення державного 
контролю за дотриманням вимог законодавства під час 
надання соціальної підтримки та за дотриманням прав 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%23w1_16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2013-%D0%BF%23n27
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%23w1_17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2013-%D0%BF%23n10
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дітей, відповідне повідомлення, за формою, визначеною 
Кабінетом Міністрів України, у порядку, визначеному для 
подання декларації провадження господарської діяльності 
у сфері соціальних послуг, протягом семи робочих днів з 
дня настання таких змін. 

Особи, які подали декларацію провадження 
господарської діяльності у сфері соціальних послуг та 
повідомлення про зміни, несуть передбачену законом 
відповідальність за достовірність даних, зазначених у 
поданій декларації провадження господарської діяльності у 
сфері соціальних послуг. 

 
Стаття 15. Реєстр надавачів та отримувачів 

соціальних послуг 
1. Реєстр надавачів та отримувачів 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; 
5) обліку надавачів, отримувачів соціальних послуг та 

послуг, що їм надаються; 
6) координації діяльності у системі надання 

соціальних послуг. 
 
 
 
 

Стаття 15. Реєстр надавачів та отримувачів соціальних 
послуг 

1. Реєстр надавачів та отримувачів 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; 
5) обліку надавачів, отримувачів соціальних послуг та 

послуг, що їм надаються; 
6) координації діяльності у системі надання соціальних 

послуг. 
2. Включення до Реєстру здійснюється центральним 

органом виконавчої влади, який реалізує державну 
політику у сфері соціального захисту населення, захисту 
прав дітей, здійснення державного контролю за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%23w1_18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%23w1_19
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2. Реєстр складається з розділів про надавачів 

соціальних послуг, окремо - про фізичних осіб, які надають 
соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без 
здійснення підприємницької діяльності, та про отримувачів 
соціальних послуг. 

 
 
3. До розділу про надавачів соціальних послуг (крім 

фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду 
відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької 
діяльності) вносяться такі відомості: 

дотриманням вимог законодавства під час надання 
соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей, 
безоплатно на підставі зареєстрованої декларації 
провадження господарської діяльності у сфері соціальних 
послуг.  

Виконавчі органи сільської, селищної, міської ради 
включають до Реєстру фізичних осіб, які надають соціальні 
послуги з догляду відповідно до цього Закону без здійснення 
підприємницької діяльності, та фізичних осіб, які планують 
надавати соціальні послуги жителям відповідної 
територіальної громади. 

Внесення змін до Реєстру здійснюється за заявою 
надавача соціальних послуг у разі: 

зміни відомостей про надавачів або отримувачів 
соціальних послуг; 

розширення/звуження переліку соціальних послуг, що 
надаються надавачем соціальних послуг. 

3. Реєстр складається з розділів про надавачів соціальних 
послуг, окремо - про фізичних осіб, які надають соціальні 
послуги з догляду відповідно до цього Закону без здійснення 
підприємницької діяльності, та про отримувачів соціальних 
послуг. 

Надавачі соціальних послуг ведуть Реєстр отримувачів 
соціальних послуг. 

4. До розділу про надавачів соціальних послуг (крім 
фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду 
відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької 
діяльності) вносяться такі відомості: 
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1) найменування (для фізичних осіб - підприємців - 
прізвище, ім’я, по батькові), у тому числі скорочене (за 
наявності); 

2) ідентифікаційний код юридичної особи згідно з 
Єдиним державним реєстром підприємств і організацій 
України чи реєстраційний номер облікової картки платника 
податків фізичної особи - підприємця з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовилися від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків, повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку в 
паспорті про право здійснювати платежі за серією та 
номером паспорта); 

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; 

5) перелік соціальних послуг, які має право надавати 
надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови і 
порядок отримання; 

6) дата та результати здійснення уповноваженими 
органами контролю за дотриманням надавачем соціальних 
послуг вимог, встановлених законодавством про соціальні 
послуги. 

 

1) найменування (для фізичних осіб - підприємців - 
прізвище, ім’я, по батькові), у тому числі скорочене (за 
наявності); 

2) ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним 
державним реєстром підприємств і організацій України чи 
реєстраційний номер облікової картки платника податків 
фізичної особи - підприємця з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків, 
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 
відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та 
номером паспорта); 

 
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; 

5) перелік соціальних послуг, які має право надавати 
надавач соціальних послуг; 

 
6) дата та результати здійснення уповноваженими 

органами державного нагляду (контролю), зокрема, 
соціального інспектування; 
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4. До розділу про надавачів соціальних послуг - 
фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду 
відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької 
діяльності, вносяться такі відомості: 

1) прізвище, ім’я, по батькові; 
2) реєстраційний номер облікової картки платника 

податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - 
платників податків або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовилися від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків, повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку в 
паспорті про право здійснювати платежі за серією та 
номером паспорта); 

3) число, місяць, рік народження; 
4) стать; 
5) громадянство; 
6) місце реєстрації місця проживання або місце 

фактичного проживання (перебування); 
7) номер контактного телефону; 
8) 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 або серія та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків, повідомили про 
це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в 

7) інформація про реєстрацію декларації провадження 
господарської діяльності у сфері соціальних послуг (дата та 
номер її реєстрації).  

5. До розділу про надавачів соціальних послуг - фізичних 
осіб, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до 
цього Закону без здійснення підприємницької діяльності, 
вносяться такі відомості: 

1) прізвище, ім’я, по батькові; 
2) реєстраційний номер облікової картки платника 

податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - 
платників податків або серія та номер паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган 
і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за 
серією та номером паспорта); 

3) число, місяць, рік народження; 
4) стать; 
5) громадянство; 
6) місце реєстрації місця проживання або місце 

фактичного проживання (перебування); 
7) номер контактного телефону; 
8) 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 або серія та номер паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган 



37 
 

паспорті про право здійснювати платежі за серією та 
номером паспорта) отримувача соціальних послуг. 

5. До розділу про отримувачів соціальних послуг 
вносяться такі відомості: 

1) прізвище, ім’я, по батькові; 
2) реєстраційний номер облікової картки платника 

податків згідно з Державним реєстром фізичних                                  
осіб – платників податків або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовилися від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків, повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку в 
паспорті про право здійснювати платежі за серією та 
номером паспорта); 

3) число, місяць, рік народження; 
4) стать; 
5) громадянство; 
 
 
6) місце реєстрації місця проживання або місце 

фактичного проживання (перебування); 
7) місце навчання та/або місце роботи; 
8) номер контактного телефону; 
9) дата звернення про надання соціальних послуг; 
10) дата та найменування юридичної особи, прізвище, 

ім’я, по батькові фізичної особи, яка повідомила про 
особу/сім’ю, які перебувають у складних життєвих 
обставинах або в ситуаціях, що загрожують життю та 
здоров’ю особи/сім’ї. Згода на внесення персональних 

і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за 
серією та номером паспорта) отримувача соціальних послуг. 

 
 
6. До розділу про отримувачів соціальних послуг 

вносяться такі відомості: 
1) прізвище, ім’я, по батькові; 
2) реєстраційний номер облікової картки платника 

податків згідно з Державним реєстром фізичних                            
осіб – платників податків або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків, повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право 
здійснювати платежі за серією та номером паспорта); 

 
3) число, місяць, рік народження; 
4) стать; 
5) громадянство; 
51) група, підгрупа, причина та нозологічна форма 

інвалідності (за наявності);  
6) місце реєстрації місця проживання або місце 

фактичного проживання (перебування); 
7) місце навчання та/або місце роботи; 
8) номер контактного телефону; 
9) дата звернення про надання соціальних послуг; 
10) дата та найменування юридичної особи, прізвище, ім’я, 

по батькові фізичної особи, яка повідомила про особу/сім’ю, 
які перебувають у складних життєвих обставинах або в 
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даних про фізичну особу, яка повідомила про особу/сім’ю, 
які перебувають у складних життєвих обставинах або в 
ситуаціях, що загрожують життю та здоров’ю особи/сім’ї, 
надається цією особою з дотриманням вимог Закону 
України „Про захист персональних данихˮ; 

11) відомості про уповноважений орган системи 
надання соціальних послуг та /або надавача соціальних 
послуг, який розглянув заяву/повідомлення про надання 
соціальних послуг; 

12) дата та результати здійснення оцінювання потреб 
особи/сім’ї у соціальних послугах (чинники, що зумовили 
складні життєві обставини, короткий опис складних 
життєвих обставин, перелік та обсяг соціальних послуг, 
яких потребує особа); 

13) дата прийняття рішення про надання/відмову у 
наданні соціальних послуг; 

14) підстави відмови у наданні соціальних послуг; 
15) відомості про надавачів соціальних послуг; 
16) дата укладення договору про надання соціальних 

послуг; 
17) місце (адреса) надання соціальних послуг; 
18) вичерпний перелік заходів з реалізації 

індивідуального плану надання соціальних послуг; 
19) дата та результати здійснення моніторингу 

надання соціальних послуг, оцінка їх якості. 
… 
10. Дані про отримувачів соціальних послуг 

зберігаються у Реєстрі протягом трьох років після 
завершення отримання ними соціальних послуг, про 

ситуаціях, що загрожують життю та здоров’ю особи/сім’ї. 
Згода на внесення персональних даних про фізичну особу, яка 
повідомила про особу/сім’ю, які перебувають у складних 
життєвих обставинах або в ситуаціях, що загрожують життю та 
здоров’ю особи/сім’ї, надається цією особою з дотриманням 
вимог Закону України „Про захист персональних данихˮ; 

 
11) відомості про уповноважений орган системи надання 

соціальних послуг та/або надавача соціальних послуг, який 
розглянув заяву/повідомлення про надання соціальних послуг; 

 
12) дата та результати здійснення оцінювання потреб 

особи/сім’ї у соціальних послугах (чинники, що зумовили 
складні життєві обставини, перелік соціальних послуг, 
яких потребує особа); 

 
13) дата прийняття рішення про надання/відмову у наданні 

соціальних послуг; 
14) підстави відмови у наданні соціальних послуг; 
15) відомості про надавачів соціальних послуг; 
16) дата укладення договору про надання соціальних 

послуг; 
17) місце (адреса) надання соціальних послуг; 
18) вичерпний перелік заходів з реалізації індивідуального 

плану надання соціальних послуг; 
19) дата та результати здійснення моніторингу надання 

соціальних послуг, оцінка їх якості. 
… 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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надавачів соціальних послуг - фізичних осіб, які надають 
соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без 
здійснення підприємницької діяльності, - протягом трьох 
років після завершення надання ними соціальних послуг, 
про інших надавачів соціальних послуг - протягом трьох 
років після припинення їхньої діяльності з надання 
соціальних послуг відповідно до закону. 

 

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 
відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької 
діяльності, - протягом трьох років після завершення надання 
ними соціальних послуг, про інших надавачів соціальних 
послуг - протягом трьох років після припинення їхньої 
діяльності з надання соціальних послуг відповідно до закону. 

 
Виключення з Реєстру надавачів соціальних                       

послуг – юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
здійснюється: 

за заявою надавача соціальних послуг; 
у разі припинення діяльності надавача соціальних 

послуг; 
у разі тимчасового припинення діяльності надавача 

соціальних послуг органами державного нагляду та 
контролю за дотриманням вимог законодавства із 
санітарно-гігієнічних, протиепідемічних (профілактичних) 
і протипожежних заходів; 

у разі встановлення органами державного нагляду та 
контролю невідповідності надавача вимогам до діяльності 
з надання соціальних послуг. 

Для виключення з Реєстру: 
надавач соціальних послуг – юридична особа, фізична 

особа – підприємець, подає заяву та документи, що 
підтверджують припинення/тимчасове припинення її 
діяльності; 
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органи державного нагляду та контролю надають 
інформацію про невідповідність надавача вимогам 
діяльності з надання соціальних послуг шляхом 
міжвідомчої взаємодії.  

Стаття 16. Класифікація соціальних послуг 
… 
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, що 
надаються певній категорії отримувачів соціальних послуг 
(ВІЛ-інфікованим особам, особам із залежністю від 
психотропних речовин, особам, які постраждали від 
торгівлі людьми, біженцям, особам із психічними 
розладами та іншим); 

 
4) допоміжні соціальні послуги, що надаються у 

вигляді натуральної допомоги (продукти харчування, 
предмети і засоби особистої гігієни, санітарно-гігієнічні 
засоби для прибирання, засоби догляду, одяг, взуття та інші 
предмети першої необхідності, організація харчування, 

Стаття 16. Класифікація соціальних послуг 
… 
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, що 
надаються певній категорії отримувачів соціальних послуг 
(ВІЛ-інфікованим особам, особам із залежністю від 
психотропних речовин, особам, які постраждали від торгівлі 
людьми, біженцям, особам із психічними розладами та іншим)і 
потребують залучення фахівців інших галузей (охорони 
здоров’я, освіти, поліції тощо); 

4) допоміжні соціальні послуги, що надаються у вигляді 
натуральної допомоги (продукти харчування, предмети і 
засоби особистої гігієни, санітарно-гігієнічні засоби для 
прибирання, засоби догляду, одяг, взуття та інші предмети 
першої необхідності, організація харчування, забезпечення 
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забезпечення паливом тощо) та технічних послуг 
(транспортні послуги, переклад жестовою мовою тощо). 

… 
6. Базовими є такі соціальні послуги: 
1) догляд вдома, денний догляд; 
2) підтримане проживання; 
3) соціальна адаптація; 
4) соціальна інтеграція та реінтеграція; 
5) надання притулку; 
6) екстрене (кризове) втручання; 
7) консультування; 
8) соціальний супровід; 
9) представництво інтересів; 
10) посередництво (медіація); 
11) соціальна профілактика; 
12) натуральна допомога; 
13) фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають 

порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на 
кріслах колісних, порушення зору; 

14) переклад жестовою мовою; 
15) догляд та виховання дітей в умовах, наближених 

до сімейних; 
16) супровід під час інклюзивного навчання; 
17) інформування. 
… 

паливом тощо) та технічних послуг (транспортні послуги, 
переклад жестовою мовою тощо).  

… 
6. Базовими є такі соціальні послуги: 
1) догляд вдома, денний догляд; 
2) підтримане проживання; 
3) соціальна адаптація; 
4) соціальна інтеграція та реінтеграція; 
5) надання притулку; 
… 
6) консультування; 
7) соціальний супровід; 
8) представництво інтересів; 
9) посередництво; 
10) медіація; 
11) натуральна допомога; 
12) фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають 

порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на 
кріслах колісних, порушення зору; 

13) переклад жестовою мовою; 
14) догляд та виховання дітей в умовах, наближених до 

сімейних; 
15) супровід під час інклюзивного навчання; 
16) інформування. 
… 
 

Стаття 19. Звернення про надання соціальних послуг 
1. Підставою для розгляду питання надання 

соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів є подання 

Стаття 19. Звернення про надання соціальних послуг 
1. Підставою для розгляду питання надання соціальних 

послуг за рахунок бюджетних коштів є подання до 
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до структурного підрозділу з питань соціального захисту 
населення районних, районних у містах Києві та 
Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу 
міської ради міст обласного значення, ради об’єднаної 
територіальної громади за місцем проживання/перебування 
особи: 

1) заяви особи або її законного представника про 
надання соціальних послуг; 

2) звернення, повідомлення інших осіб в інтересах 
осіб/сімей, які потребують соціальних послуг. 

У разі звернення особи або її законного представника 
безпосередньо до надавача соціальних послуг такий 
надавач зобов’язаний надати їм допомогу в поданні заяви 
про надання соціальних послуг до структурного підрозділу 
з питань соціального захисту населення районних, 
районних у містах Києві та Севастополі державних 
адміністрацій, виконавчого органу міської ради міст 
обласного значення, ради об’єднаної територіальної 
громади не пізніше наступного робочого дня. 

2. Підставою для розгляду питання про надання 
соціальних послуг надавачами соціальних послуг 
недержавного сектору (крім соціальних послуг, що 
надаються за рахунок бюджетних коштів) є подані їм заява, 
звернення, повідомлення про надання соціальних послуг, 
передбачені частиною першою цієї статті. 

… 

структурного підрозділу з питань соціального захисту 
населення районних у містах Києві та Севастополі державних 
адміністрацій, виконавчого органу міської ради, сільської, 
селищної, міської ради, центру надання адміністративних 
послуг за місцем проживання/перебування особи:  

 
1) заяви особи або її законного представника про надання 

соціальних послуг; 
2) звернення, повідомлення інших осіб в інтересах                      

осіб/сімей, які потребують соціальних послуг. 
У разі звернення особи або її законного представника 

безпосередньо до надавача соціальних послуг такий надавач 
зобов’язаний надати їм допомогу в поданні заяви про надання 
соціальних послуг до структурного підрозділу з питань 
соціального захисту населення районних у містах Києві та 
Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу 
міської ради, сільської, селищної, міської ради, центру 
надання адміністративних послуг не пізніше наступного 
робочого дня.  

2. Підставою для розгляду питання про надання 
соціальних послуг надавачами соціальних послуг 
недержавного сектору (крім соціальних послуг, що надаються 
за рахунок бюджетних коштів) є подані їм заява, звернення, 
повідомлення про надання соціальних послуг, передбачені 
частиною першою цієї статті. 

… 
Стаття 21. Прийняття рішення про надання чи 

відмову у наданні соціальних послуг 
Стаття 21. Прийняття рішення про надання чи відмову у 

наданні соціальних послуг 
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1. Рішення про надання чи відмову у наданні 
соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів приймає 
структурний підрозділ з питань соціального захисту 
населення уповноважених органів системи надання 
соціальних послуг, передбачених пунктами 2 і 3 частини 
першої статті 11 цього Закону. Рішення про надання чи 
відмову у наданні соціальних послуг надавачами 
соціальних послуг недержавного сектору приймає 
відповідний надавач. 

 

1. Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних 
послуг за рахунок бюджетних коштів приймає структурний 
підрозділ з питань соціального захисту населення 
уповноважених органів системи надання соціальних послуг, 
передбачених пунктами 3 і 4 частини першої статті 11 цього 
Закону. Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних 
послуг надавачами соціальних послуг недержавного сектору 
приймає відповідний надавач. 

Стаття 23. Послуги, що надаються екстрено (кризово) 
1. Соціальні послуги екстрено (кризово) надаються у 

разі наявності загрози життю чи здоров’ю особи. 
… 

Стаття 23. Послуги, що надаються екстрено (кризово) 
1. Екстрено (кризово) надаються соціальні послуги 

(інформування, консультування, надання притулку, 
натуральна допомога, транспортні послуги) за наявності 
загрози життю чи здоров’ю особи. 

… 
 

Стаття 26. Соціальне замовлення 
1. Надання соціальних послуг шляхом соціального 

замовлення здійснюється за рахунок бюджетних коштів. 
2. Соціальні послуги надаються шляхом соціального 

замовлення відповідно до державного стандарту соціальних 
послуг. 

 
 
 
 
3. Залучення надавачів соціальних послуг до надання 

соціальних послуг шляхом соціального замовлення 

Стаття 26. Соціальне замовлення 
1. Надання соціальних послуг шляхом соціального 

замовлення здійснюється за рахунок бюджетних коштів. 
2. Соціальні послуги надаються шляхом соціального 

замовлення відповідно до державного стандарту соціальних 
послуг або специфікації соціальної послуги, встановленої  
уповноваженими органами системи надання соціальних 
послуг, визначеними пунктами 2–4 частини першої               
статті 11 цього Закону, у разі відсутності державного 
стандарту цієї послуги. 

3. Залучення надавачів соціальних послуг до надання 
соціальних послуг шляхом соціального замовлення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19?find=1&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%23n110
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19?find=1&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%23n111
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19?find=1&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%23n110
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19?find=1&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%23n111
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%23n110
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%23n111
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здійснюється через оголошення уповноваженими органами 
системи надання соціальних послуг, визначеними пунктами 
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 бюджетних коштів 
приймається не пізніше 1 березня відповідного бюджетного 
періоду або не пізніше 30 календарних днів після внесення 
змін до відповідного бюджету. 

 
4. Забезпечення надання соціальних послуг шляхом 

соціального замовлення здійснюється шляхом компенсації 
надавачам соціальних послуг вартості наданих ними 
соціальних послуг. 

… 

здійснюється через оголошення уповноваженими органами 
системи надання соціальних послуг, визначеними                   
пунктами 2–4 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 бюджетних коштів приймається не пізніше         
1 березня відповідного бюджетного періоду або не пізніше                 
30 календарних днів після внесення змін до відповідного 
бюджету. 

4. Забезпечення надання соціальних послуг шляхом 
соціального замовлення здійснюється шляхом компенсації 
надавачам соціальних послуг вартості наданих ними 
соціальних послуг з можливістю їх попередньої оплати. 

… 

Стаття 28. Оплата соціальних послуг 
1. Соціальні послуги надаються отримувачам: 
1) за рахунок бюджетних коштів; 
2) з установленням диференційованої плати залежно 

від доходу отримувача соціальних послуг; 
3) за рахунок отримувача соціальних послуг або 

третіх осіб. 
2. Надавачі соціальних послуг державного та 

комунального секторів надають соціальні послуги: 
1) за рахунок бюджетних коштів: 
а) незалежно від доходу отримувача соціальних 

послуг: 

Стаття 28. Оплата соціальних послуг 
1. Соціальні послуги надаються отримувачам: 
1) за рахунок бюджетних коштів; 
2) з установленням диференційованої плати залежно від 

доходу отримувача соціальних послуг; 
3) за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх 

осіб. 
2. Надавачі соціальних послуг державного та 

комунального секторів надають соціальні послуги: 
1) за рахунок бюджетних коштів: 
а) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг: 
особам, які постраждали від торгівлі людьми і 

отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%23n110
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%23n110
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%23n111
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%23n110
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%23n111
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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 I 
групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 
піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям 
опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим 
будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, 
дітям, визначеним пунктом 5 частини шостої статті 13 цього 
Закону, – всі соціальні послуги; 

іншим категоріям осіб – соціальні послуги з 
інформування, консультування, надання притулку, 
представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, а 
також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово); 

 
 
 
 
 
б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених у 

пункті 1 цієї частини, середньомісячний сукупний дохід 
яких становить менше двох прожиткових мінімумів для 
відповідної категорії осіб, – всі соціальні послуги. 

… 
4. За рахунок отримувача соціальних послуг або 

третіх осіб надаються соціальні послуги: 

сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від 
домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям 
з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, дітям-сиротам, 
дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа 
віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним 
сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних 
вихователів, дітям, визначеним пунктом 5 частини шостої 
статті 13 цього Закону, неповнолітнім особам, які відбули 
покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі на 
певний строк, особам, ким виповнилося 80 років і більше, – 
всі соціальні послуги;  

іншим категоріям осіб – соціальні послуги з 
інформування, консультування, надання притулку, 
представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, 
паліативного догляду, а також соціальні послуги, що 
надаються екстрено (кризово); 

б) одиноким особам з інвалідністю ІІ і ІІІ груп, 
середньомісячний сукупний дохід яких становить менше 
трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили 
працездатність, – всі соціальні послуги;  

в) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених у 
пункті 1 цієї частини, середньомісячний сукупний дохід яких 
становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної 
категорії осіб, – всі соціальні послуги. 

… 
4. За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб 

надаються соціальні послуги: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19%23n212
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19%23n212
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1) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний 
сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові 
мінімуми для відповідної категорії осіб; 

2) понад обсяги, визначені державним стандартом 
соціальних послуг. 

 
 
 
5. Середньомісячний сукупний дохід отримувача 

соціальних послуг для визначення права на отримання 
соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів або з 
установленням диференційованої плати визначається за 
попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за 
наданням соціальних послуг, та 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 виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері соціального захисту населення. 

 

1) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний 
сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми 
для відповідної категорії осіб; 

2) понад обсяги, визначені державним стандартом 
соціальних послуг; 

3) догляду, натуральної допомоги отримувачам 
соціальних послуг, які уклали договір довічного утримання 
(догляду). 

5. Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних 
послуг для визначення права на отримання соціальних послуг 
за рахунок бюджетних коштів або з установленням 
диференційованої плати визначається за два квартали, які 
передують місяцю, що є попереднім до місяця звернення за 
наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення 
середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість 
членів сім’ї, які включаються до її складу.  

 Стаття 29¹. Контроль у системі надання соціальних 
послуг 

1. Верховна Рада України здійснює парламентський 
контроль у системі надання соціальних послуг в межах 
повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією 
України. 

2. Інші органи державної влади здійснюють контроль 
у системі надання соціальних послуг в межах повноважень 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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та у спосіб, що визначені Конституцією та законами 
України. 

3. Громадський контроль за дотриманням 
законодавства у системі надання соціальних послуг можуть 
здійснювати громадські об’єднання, члени або 
уповноважені представники таких об’єднань з 
дотриманням правового режиму інформації з обмеженим 
доступом. 

Звіти за результатами громадського контролю 
доводяться до відома уповноважених органів у системі 
надання соціальних послуг і враховуються ними під час 
формування державної політики з питань надання 
соціальних послуг, а також під час реалізації права 
особи/сім’ї на соціальні послуги, розроблення відповідних 
регіональних/місцевих програм. 

4. Державний нагляд (контроль) за правильністю 
прийняття рішення з надання соціальної 
послуги/соціальних послуг, діяльністю надавачів 
соціальних послуг з дотриманням ними вимог діяльності з 
надання соціальних послуг, державних стандартів 
соціальних послуг здійснює центральний орган виконавчої 
влади, який реалізує державну політику у сфері соціального 
захисту населення, захисту прав дітей, здійснення 
державного контролю за дотриманням вимог 
законодавства під час надання соціальної підтримки та за 
дотриманням прав дітей (орган державного нагляду 
(контролю), відповідно до Закону України „Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%23w1_9


48 
 

господарської діяльностіˮ, цього Закону та інших 
законодавчих актів. 

 
 
Заступник Міністра 
соціальної політики України                                                                                                                                 Борис ЛЕБЕДЦОВ 
____ _______________ 2021 р. 


