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АНОТАЦІЯ 
  

Волошин І.П. Соціальний захист малозабезпечених осіб в Україні. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення”. – 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Міністерство 

освіти і науки України, Львів, 2020. 

 

Робота присвячена дослідженню теоретико-прикладних правових питань 

соціального захисту малозабезпечених осіб в Україні. 

З’ясовано сутність малозабезпеченості як підстави соціального захисту 

особи, сформульовано поняття соціального захисту малозабезпечених осіб та 

досліджено юридичні гарантії соціального захисту малозабезпечених осіб в 

Україні; проаналізовано соціальні допомоги, що надаються 

малозабезпеченим особам за законодавством України; охарактеризовано 

специфіку субсидій як виду соціальних допомог малозабезпеченим особам; 

проаналізовано соціальні послуги інформування та консультування; 

проаналізовано особливості соціального житла та соціального 

обслуговування як видів соціального захисту малозабезпечених осіб в 

Україні. 

На підставі аналізу чинних норм зроблено висновок про нетотожність 

законодавчого змісту понять “малозабезпеченість” та “бідність”. 

Обґрунтовано необхідність доповнення юридичних ознак малозабезпеченості 

з урахуванням монетарних та немонетарних критеріїв бідності відповідно до 

міжнародних соціальних стандартів. Монетарний характеризує відсутність у 

особи середньомісячного сукупного доходу на рівні прожиткового мінімуму. 

Немонетарний може мати різні зовнішні показники соціальної потреби особи 

у соціальному житлі, соціальних послугах, соціальних субсидіях та інших 

видах соціального захисту.  
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Обґрунтовано необхідність врахування міжнародних соціальних 

стандартів щодо потреб особи та показників реального сукупного доходу 

особи/сім’ї-заявника у процедурі обчислення прожиткового мінімуму та 

середньомісячного сукупного доходу як складових факту 

малозабезпеченості. 

Набуло подальшого розвитку визначення соціального захисту 

малозабезпечених осіб як системи державних, муніципальних та 

недержавних заходів обов’язкового й добровільного характеру, які 

вживаються з метою реалізації державної соціальної політики подолання 

бідності, а також спрямовані на компенсацію особі наслідків соціального 

ризику малозабезпеченості й створення умов для забезпечення їй (особі) 

рівня життя відповідно до державних соціальних стандартів. Окреслено 

етапи формування системи соціального захисту малозабезпечених осіб в 

Україні. З’ясовано, що пріоритетним напрямом сучасного розвитку системи 

соціального захисту є впровадження заходів стимулювання економічної 

самостійності малозабезпечених осіб. 

Досліджено систему юридичних норм, які визначають правові умови та 

процедуру соціального захисту малозабезпечених осіб, державні соціальні 

стандарти його здійснення, зобов’язаних суб’єктів та способи захисту 

порушених прав. Наголошується на необхідності прийняття Закону України 

“Про соціальний захист малозабезпечених осіб”, який визначатиме види 

такого захисту (соціальні допомоги, соціальні послуги, соціальне житло, 

соціальні субсидії тощо) та правові засади їх надання.  

Удосконалено науково-практичні пропозиції щодо стандартів 

соціального захисту малозабезпечених осіб, який надається в межах різних 

організаційно-правових форм. Наведено аргументи, що передбачені Законом 

України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” 

стандарти є законодавчою гарантією забезпечення достатнього життєвого 

рівня особи в межах загальнодержавної організаційно-правової форми 

соціального захисту. Доведено, що соціальний захист в рамках 
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муніципальної та недержавних організаційно-правових форм є додатковим, 

таким, що надається поза державними соціальними стандартами. 

Аргументовано законодавчі пропозиції щодо удосконалення процедури 

призначення та надання різних видів соціального захисту малозабезпечених 

осіб. Пропонується створити Єдиний реєстр малозабезпечених осіб та видів 

соціального захисту, що їм надаються, який сприятиме ефективності, 

гнучкості та комплексності заходів соціального захисту, забезпеченню 

адресності та відповідності соціальним потребам малозабезпечених, 

спрощенню процедури призначення та надання соціального захисту, а також 

верифікації одержувачів уповноваженими суб’єктами. 

З’ясовано правові умови отримання державних та муніципальних 

соціальних допомог, критично проаналізовано законодавче визначення 

правоможних на державні та муніципальні допомоги суб’єктів. 

Проаналізовано проблеми реалізації норм Закону України “Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. Найпоширенішими названо 

ті, що пов’язані із законодавчою вимогою обов’язкової зайнятості членів 

малозабезпеченої сім’ї як передумови визначення її права на державну 

соціальну допомогу та/або подання достовірних даних про доходи й 

майновий стан заявника. 

В дисертації набули подальшого розвитку ідеї щодо вдосконалення 

практичного застосування концепції економічної самостійності 

малозабезпечених осіб та стимулювання державних і недержавних суб’єктів 

до участі у заходах соціального захисту, що забезпечують впровадження цієї 

концепції. Зокрема, щодо запровадження програм соціального кредитування, 

соціального супроводу працевлаштування та професійного навчання для 

започаткування малозабезпеченими особами підприємницької діяльності. 

Охарактеризовано специфіку субсидій як виду соціальних допомог 

малозабезпеченим особам в Україні. Наголошено на необхідності 

систематизації законодавства про субсидії на житлово-комунальні послуги та 

приведення його у відповідність до конституційних засад в Україні. 
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З’ясовано деякі проблемні питання призначення та відмови у призначенні 

субсидії на житлово-комунальні послуги. Запропоновано зміни щодо 

визначення суб’єктного складу одержувачів  та правових підстав отримання 

субсидій. 

Забезпечення ефективності програм житлових субсидій в Україні 

розглядається у напрямі збільшення їх видового різноманіття. 

Аргументується доцільність запровадження нового виду соціальної субсидії 

– на оренду житла. 

З’ясовано сутність соціальних послуг інформування і консультування та 

визначено їхнє значення у механізмі реалізації малозабезпеченою особою 

права на соціальний захист. Відзначається, що чинне законодавство не 

містить норм про зміст, зобов’язаних суб’єктів, показники якості, механізм 

надання та процедуру моніторингу соціальної послуги інформування. 

Обґрунтовано необхідність затвердження Державного стандарту соціальної 

послуги інформування та визначення основних параметрів її надання. 

Доводиться необхідність законодавчого закріплення відкритості Реєстру 

надавачів та отримувачів соціальних послуг винятково в частині надавачів 

державної, комунальної та недержавної організаційно-правових форм для 

всіх отримувачів соціальних послуг. 

Проаналізовано правові умови забезпечення громадян соціальним 

житлом. Наголошено на необхідності систематизації законодавства у цій 

сфері, визначення видів, закріплення вичерпних обставин постановки особи 

на соціальний квартирний облік щодо кожного із видів соціального житла, 

окреслення правових умов користування ними.  

Розглянуто питання державної соціально-житлової стандартизації. 

Відзначається відсутність у Законі України “Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії” важливих для соціального захисту 

малозабезпечених осіб державних соціальних стандартів: нормативу 

визнання особи такою, що потребує соціального захисту у сфері житлових 
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відносин та нормативу забезпечення особи соціальним житлом. Вперше 

обґрунтовано необхідність їх законодавчого визначення.  

Для забезпечення рівних можливостей малозабезпечених осіб, що 

потребують соціального захисту у сфері житлових відносин вперше 

запропоновано створити уніфікований соціальний квартирний облік таких 

осіб в межах населеного пункту з диференціацією видів соціального житла 

залежно від суб’єкта права на нього, правових умов, стандартів та механізму 

участі особи в отриманні відповідного соціального житла. 

Набули подальшого розвитку наукові пропозиції щодо забезпечення 

максимальної ефективності та індивідуального підходу надання соціального 

обслуговування особам, які належать до вразливих груп населення та/або 

перебувають у складних життєвих ситуаціях. Аргументовано необхідність 

систематизації підзаконних нормативно-правових актів, приведенні їх у 

відповідність між собою та щодо норм Закону України “Про соціальні 

послуги” з питань визначення правових умов та процедури соціального 

обслуговування.  

Адресність соціального обслуговування пропонується забезпечити 

шляхом поширення норм Закону України “Про верифікацію та моніторинг 

державних виплат” на процедуру перевірки заявників - потенційних 

отримувачів соціальних послуг. Обґрунтовано необхідність законодавчого 

закріплення пріоритетності думки особи щодо змісту її потреб та необхідних 

соціальних послуг в межах об’єктивно-підтверджених параметрів соціальної 

потреби. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дослідженні рекомендації, висновки та пропозиції можуть бути 

використані у процесі підготовки змін для удосконалення чинного 

законодавства України у сфері соціального захисту малозабезпечених осіб 

відповідно до наданих пропозицій. 

Ключові слова: малозабезпеченість, бідність, соціальний захист, 

юридичні гарантії, державні соціальні стандарти, соціальні допомоги, 
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субсидії, соціальне житло, соціальні послуги консультування та 

інформування, соціальне обслуговування. 

 

 

SUMMARY 
 

Voloshyn I. P. Social security of law-income people in Ukraine. - 

Manuscript. 

Dissertation to obtain Candidate of Juridical Science Degree. Specialty 

12.00.05 “Labor law; Social Security Law”. – Ivan Franko Lviv National 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv, 2020. 

 

The paper deals with the theoretical and applied legal issues of social 

security of low-income people in Ukraine.  

The author clarifies the essence of low-income as a basis of a person’s social 

security; defines the term “social security of low-income people” and researches 

judicial guaranties of social security of low-income people in Ukraine; analyzes 

social assistance that is provided to low-income people in accordance with 

Ukrainian legislation; characterizes specification of subsidies as a type of social 

assistance of low-income people; analyzes information service and providing 

consultations; analyzes peculiarities of social housing and social service as types of 

social security of low-income people in Ukraine.  

On the basis of analysis of current rules of law, the researcher concludes that 

legislative content of notions “low-income” and “poverty” are not identical. The 

author proves the necessity to amend judicial features of the low-income and 

poverty with due allowance for the monetary and non-monetary criteria of poverty 

under international social standards. Monetary standard means that a person does 

not have an average monthly aggregate income on the level of the subsistence 

minimum. Non-monetary standard may have different external indicators of the 
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person’s social need in social housing, social services, social subsidiaries and other 

types of social security.  

The researcher justifies the necessity to use international social standards on 

the person’s basic needs and indicators of real aggregate income of person/family-

applicant in the procedure calculation of subsistence minimum and an average 

monthly aggregate income as components of the fact of low-income. 

The definition of social security of low-income families has been further 

developed. The author defines social security of low-income families as s system 

of state, municipal and non-governmental measures of obligatory and voluntary 

character which are taken to implement state social policy of poverty reduction and 

are aimed at compensation for people consequences of social risk of low-income 

and creating conditions to ensure the person standard of living in accordance with 

state social standards. The researcher outlines stages of formation of the social 

protection system of low-income people in Ukraine. The author finds out that the 

implementation of measures of stimulation of economic independence of low-

income people is the priority path of modern development of social security 

system. 

The system of judicial norms which determine legal conditions and 

procedure of social security of low-income people, state social standards of social 

security of low-income people implementation, obligations of subjects and ways of 

protection of violated rights are highlighted. The researcher emphasizes the 

necessity to adopt the Law of Ukraine “On social security of low-income people”. 

This Law shall define types of such social security (social assistance, social 

services, social housing, social subsidies etc.) and the legal basis for their 

provision. 

The author improves theoretical and practical proposals for standards of 

social security of low-income people which is provided within various 

organizational and legal forms. The researcher makes arguments that standards, 

which are determined by the Law of Ukraine “On state social standards and state 

social guaranties”, are legal guaranty of ensuring a sufficient standard of living 
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within the national organizational and legal form of social protection. The author 

proves the statement that social security within the framework of municipal and 

non-governmental organizational and legal forms is additional and that one which 

is provided out of state social standards.  

Legislative proposals on improving the procedure for appointing and 

providing various types of social protection for low-income people are argued. The 

researcher proposes to create Unified register of low-income people and types of 

social security that are provided to them. The author stresses that such register will 

 contribute to the effectiveness, flexibility and complexity of social protection 

measures, ensuring the targeting and compliance with the social needs of the low-

income people, simplifying the procedure for assigning and providing social 

protection, as well as verification of recipients by authorized subjects. 

The author outlines legal conditions of obtaining state and municipal social 

assistance, critically analyzes legislative definition of subjects that are eligible for 

state and municipal benefits. The researcher analyzes problems of implementation 

of norms of Law of Ukraine “On state social assistance to the low-income 

families”. The most common problems are those that are related to the legislative 

requirement of employment of the member of low-income family as a prerequisite 

of determination of its right to obtain state social assistance and/or submission of 

reliable data on the income and property status of the person.  

The ideas of improving practical application of the concept of economic 

independence of low-income people and encouraging of governmental and non-

governmental subjects to participate in social protection measures that ensure the 

implementation of this concept are developed in the research paper. In particular, 

such ideas relate to the following issues: the introduction of programs of social 

lending, social support of employment and vocational training to start low-income 

businesses. 

The researcher highlights the specification of subsidies as a type of social 

assistance of low-income people in Ukraine. The author stresses the necessity to 

systemize legislation on subsidies for housing and communal services and bring it 
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in the line with the constitutional principles in Ukraine. Some problematic issues 

of allocation on subsidies for housing and communal services are outlined in the 

paper. The researcher proposes changes to the determination of the subject 

composition of recipients and the legal basis for receiving subsidies. 

Ensuring the effectiveness of subsidies for housing programs in Ukraine are 

considered in the direction of increasing their species diversity. The author argues 

the expediency of introducing a new type of social subsidy - a rent. 

The researcher outlines the essence of social information and providing 

consultations services and defines its importance in the mechanism of realization 

of the right to social protection by a low-income person. The specific reference is 

made to the legislative lack of norms related to essence, obliged subjects, quality 

indicators, mechanism of provision and monitoring procedure of social information 

service. 

The author argues the necessity to legislate the openness of the Register of 

providers and recipients of social services exclusively in the part of providers of 

state, municipal and non-state organizational and legal forms for all recipients of 

social services. 

The researcher outlines legal conditions of providing people with social 

housing. Additionally, the author emphasizes the necessity to systemize legislation 

in this sphere, to define types, fixing the exhaustive circumstances of placing a 

person/family on the social housing register for each of the types of social housing, 

outline the legal conditions for their use by low-income people. 

The issue of state social and housing standardization is considered. The 

author emphasizes the lack of state social standards that are important for social 

security of low-income people in the Law of Ukraine “On state social standards 

and state social guaranties”. As these social standards are defines the following 

ones: the normative of recognizing a person as needed of social protection in the 

field of housing relations and the normative of providing a person with social 

housing. For the first time, the necessity of their legislative definition is 

substantiated. 
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The researcher proposes to establish a unified social housing register of low-

income people, who are in need for social security, within build-up area with 

differentiation of types of social housing in regards to entitled subject, legal 

conditions, standards and mechanism of person’s participation in obtaining a 

proper housing. The author proposes such to ensure equal opportunity for such 

people in the field of social housing.  

The author develops scientific proposals on ensuring of maximum efficiency 

and individual approach to the provision of social service to person who belong to 

vulnerable groups and/or are in difficult life situations. It is argued in favor of 

necessity to systemize by-laws, bringing them in line with each other and with Law 

of Ukraine “On social services” on determining the legal conditions and 

procedures of social service.  

The researcher proposes to ensure the targeting of social service by 

extending the provisions of the Law of Ukraine “On verification and monitoring of 

state payments” to the procedure of verification of applicants - potential recipients 

of social services. The necessity of legislative consolidation of the priority of a 

person's opinion on the content of person’s needs and necessary social services 

within the objectively confirmed parameters of social needs is substantiated.  

The practical significance of the obtained results is the following: the 

recommendations, conclusions and proposals set out in the research paper can be 

used in the process of preparing changes to improve the current legislation of 

Ukraine in the field of social protection of low-income people in accordance with 

the proposals.  

Key words: low-income, poverty, social security, legal guaranties, state 

social standards, social assistance, subsidies, social housing, information and 

providing consultations services, social service. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Одним із пріоритетних 

напрямів інтеграції України до європейського співтовариства є створення 

ефективного механізму соціального захисту громадян від бідності у всіх її 

формах. На виконання цього завдання передбачається реформувати 

національне законодавство відповідно до міжнародних соціальних стандартів 

та запровадити в нашій державі нові адресні, взаємоузгоджені й системні 

заходи соціального захисту малозабезпечених осіб. А послідовне й 

комплексне проведення реформ залежатиме також і від здійснення наукових 

досліджень та теоретичних узагальнень у цій сфері. 

Питання соціального захисту малозабезпечених осіб досі не були 

предметом окремого наукового дослідження, а тому важливим є з’ясування 

проблем, які стосуються визначення правових ознак малозабезпеченості, 

розмежування її видів та співвідношення із суміжними поняттями, 

обґрунтування основ побудови і взаємодії різних за видами та організаційно-

правовими формами програм соціального захисту малозабезпечених осіб, 

визначення стандартів такого захисту тощо. 

Чинне законодавство України у цій сфері є доволі чисельним, 

несистемним та містить значну кількість неузгоджених правил, нечітко 

визначає зміст соціальних зобов’язань щодо малозабезпечених осіб, 

встановлює подвійні соціальні стандарти їх здійснення або ж не передбачає 

механізмів реалізації відповідних прав. Неврегульованими є визначення 

правових умов і процедури надання малозабезпеченим особам соціального 

житла та деяких соціальних послуг. Тому цілком очевидною є потреба 

внесення змін до законодавства, що регламентує відносини соціального 

захисту малозабезпечених осіб. 



 4 

Усі зазначені обставини власне й зумовлюють актуальність обраної 

теми та підтверджують необхідність проведення наукового дослідження у 

цій сфері. 

Деякі теоретичні та прикладні питання соціального захисту 

малозабезпечених осіб були предметом розгляду у працях Л.П. Амелічевої, 

В.М. Андріїва, Н.Б. Болотіної, К.В. Бориченко, В.М. Божка, В.Я. Бурака, 

С.Я. Вавженчука, В.С. Венедиктова, С.В. Венедиктова, С.В. Вишновецької, 

В.В. Волинця, Н.Д. Гетьманцевої, Ю.М. Гришиної, М.І. Іншина, 

М.М. Клемпарського, В.Л. Костюка, І.В. Лагутіної, Р.П. Луцького, 

Л.Ю. Малюги, К.Ю. Мельника, О.В. Москаленко, П.Д. Пилипенка, 

С.М. Прилипка, О.І. Процевського, С.М. Синчук, Я.В. Сімутіної, 

Б.І. Сташківа, О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої, В.І. Щербини, 

М.М. Шумила, Л.П. Шумної, О.М. Ярошенка, Г.О. Яковлєвої  та ін. 

Однак, існує ще чимало не вирішених питань, які потребують 

комплексного дослідження соціального захисту малозабезпечених осіб та 

вироблення відповідних рекомендацій для удосконалення законодавства 

України та практики його застосування. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана згідно з планом наукової роботи кафедри соціального 

права Львівського національного університету імені Івана Франка в межах 

держбюджетної теми “Проблеми гармонізації законодавства України та ЄС у 

сфері регулювання соціально-трудових та екологічних відносин” (номер 

державної реєстрації 0115U003989). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає в дослідженні 

актуальних теоретико-прикладних правових питань соціального захисту 

малозабезпечених осіб в Україні та виробленні рекомендацій щодо 

вдосконалення національного законодавства у цій сфері. 

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення таких 

завдань: 



 5 

– з’ясувати сутність малозабезпеченості як підстави соціального 

захисту особи;  

– визначити поняття соціального захисту малозабезпечених осіб; 

– дослідити юридичні гарантії соціального захисту малозабезпечених 

осіб в Україні; 

– проаналізувати соціальні допомоги, що надаються малозабезпеченим 

особам за законодавством України; 

– охарактеризувати специфіку субсидій як виду соціальних допомог 

малозабезпеченим особам в Україні; 

– з’ясувати особливості порядку надання малозабезпеченим особам 

соціального житла як виду їхнього соціального захисту; 

– охарактеризувати соціальні послуги інформування та 

консультування, що надаються малозабезпеченим особам в Україні; 

– проаналізувати соціальне обслуговування як вид соціального захисту 

малозабезпечених осіб в Україні. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають у сфері 

соціального захисту. 

Предметом дослідження є соціальний захист малозабезпечених осіб в 

Україні. 

Методи дослідження. У роботі використано низку загальнонаукових 

та спеціально-наукових методів. Методологічну основу дослідження 

становлять такі методи, як історико-правовий, діалектичний, системно-

структурний, порівняльний та метод аналізу і синтезу, а зі спеціально-

юридичних методів – формально-юридичний. 

За допомогою історико-правового та порівняльного методів 

досліджено генезис поняття малозабезпечена особа та еволюцію змісту 

соціального захисту малозабезпечених осіб (підрозділи 1.1, 1.2). 

Діалектичний метод дозволив виявити тенденції розвитку соціального 

захисту малозабезпечених осіб, його види та організаційно-правові форми 

(розділи 1, 2, 3). За допомогою системно-структурного підходу розкрито 
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юридичні гарантії соціального захисту малозабезпечених осіб (підрозділ 1.3). 

Порівняльний метод застосовано для з’ясування узгодженості правових 

норм, які закріплені у різних законодавчих актах та регулюють одні й ті ж 

питання соціального захисту малозабезпечених осіб (2.1–3.3). Метод аналізу 

та синтезу використано для з’ясування законодавчих положень про соціальні 

виплати, соціальне житло, соціальні послуги, характеристики процедурних 

питань здійснення соціально-захисних заходів, визначення характерних рис 

правозастосовної практики (підрозділи 2.1–3.3). Формально-юридичний 

метод застосовано для аргументування пропозицій щодо удосконалення 

чинного законодавства у цій сфері (підрозділи 1.1, 1.3, 2.1–3.3). Зазначені 

методи були використані комплексно, у їх взаємозв’язку. 

Наукове підґрунтя становлять праці фахівців у галузі теорії держави і 

права, права соціального забезпечення. Пропозиції та висновки дисертації 

ґрунтуються на нормах Конституції України, законодавчих та підзаконних 

нормативно-правових актів, які визначають організаційно-правові умови 

соціального захисту малозабезпечених осіб. Інформаційною та емпіричною 

основою дослідження є рішення Європейського суду з прав людини, 

Конституційного Суду України, правові висновки Верховного Суду, а також 

узагальнена судова практика щодо вирішення спорів у сфері соціального 

захисту. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із 

перших комплексних науково-правових досліджень соціального захисту 

малозабезпечених осіб в Україні.  

На основі проведеного дослідження здобувачкою сформульовано нові 

наукові положення та висновки, які пропонуються до захисту, зокрема: 

уперше: 

– обґрунтовано необхідність доповнення законодавчого переліку 

державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального 

обслуговування нормативом визнання особи такою, що потребує соціального 
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захисту у сфері житлових відносин та нормативом забезпечення громадян 

соціальним житлом; 

– для забезпечення рівних можливостей малозабезпечених осіб, які 

потребують соціального захисту у сфері житлових відносин, запропоновано 

створити уніфікований соціальний квартирний облік таких осіб в межах 

населеного пункту з диференціацією видів соціального житла залежно від 

суб’єкта права на нього, правових умов, стандартів та механізму участі особи 

в отриманні відповідного соціального житла;  

– запропоновано запровадити в Україні новий вид соціальної субсидії 

малозабезпеченим особам – на найм житла, яка б частково компенсовувала 

вартість такого найму в межах державних соціальних стандартів на основі 

поєднання індивідуальної (сімейної) та солідарної соціальної 

відповідальності у заходах соціального захисту; 

– в контексті забезпечення ефективності соціальної послуги 

інформування та сприяння результативності соціально-захисних програм для 

малозабезпечених осіб обґрунтовано необхідність затвердження Державного 

стандарту соціальної послуги інформування та визначення основних 

параметрів її надання; 

удосконалено: 

– пропозиції про законодавче регулювання відносин соціального 

захисту малозабезпечених осіб. Наголошується на необхідності прийняття 

Закону України “Про соціальний захист малозабезпечених осіб”, який 

визначатиме види такого захисту (соціальні допомоги, соціальні послуги, 

соціальне житло, соціальні субсидії тощо) та правові засади їх надання; 

– науково-практичні пропозиції щодо стандартів соціального захисту 

малозабезпечених осіб, який надається в межах різних організаційно-

правових форм. Доведено, що соціальний захист в рамках муніципальної та 

недержавних організаційно-правових форм повинен розглядатися як 

додатковий, такий, що надається понад державні соціальні стандарти; 
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– теоретичні висновки про забезпечення адресності та ефективності 

використання бюджетних коштів у сфері надання соціальних послуг. 

Обґрунтовано необхідність застосування верифікації та моніторингу 

соціальних послуг, що надаються загальнодержавним та комунальним 

коштом; 

– рекомендації щодо ведення обліку малозабезпечених осіб в Україні. 

Пропонується створити Єдиний реєстр малозабезпечених осіб та видів 

соціального захисту, що їм надаються, який сприятиме ефективності, 

гнучкості та комплексності заходів соціального захисту, забезпеченню 

адресності та відповідності соціальним потребам малозабезпечених осіб, 

спрощенню процедури призначення та надання соціального захисту, а також 

верифікації одержувачів уповноваженими суб’єктами; 

набули подальшого розвитку: 

– визначення соціального захисту малозабезпечених осіб як системи 

державних, муніципальних та недержавних заходів обов’язкового й 

добровільного характеру, які вживаються з метою реалізації державної 

соціальної політики подолання бідності, а також спрямовані на компенсацію 

особі наслідків соціального ризику малозабезпеченості та створення умов 

для забезпечення їй (особі) рівня життя відповідно до державних соціальних 

стандартів; 

– теоретичні висновки про малозабезпеченість як підставу соціального 

захисту особи. Розмежовано монетарний та немонетарний критерії 

визначення потреб малозабезпечених осіб та з огляду на них запропоновано 

шляхи удосконалення вітчизняної системи соціального захисту; 

– наукові висновки про розмежування законодавчих понять 

”малозабезпечена особа” та “одержувач державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям”. Доведено, що вони співвідносяться між собою як 

ціле та частина; 

– ідеї щодо вдосконалення практичного застосування концепції 

економічної самостійності малозабезпечених осіб та стимулювання 
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державних і недержавних суб’єктів до участі у заходах соціального захисту, 

що забезпечують впровадження цієї концепції;  

– наукові пропозиції щодо підвищення ефективності програм 

соціальних послуг для їхніх отримувачів шляхом застосування 

індивідуального підходу у процедурі оцінювання потреб осіб, які належать 

до вразливих груп населення та/або тих, які перебувають у складних 

життєвих ситуаціях. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертаційному дослідженні рекомендації, висновки та 

пропозиції можуть бути використані у: 

-науково-дослідній роботі – для подальшого теоретичного вивчення 

проблем соціального захисту малозабезпечених осіб в Україні; 

-правотворчості – у процесі підготовки змін для удосконалення 

чинного законодавства України у сфері соціального захисту 

малозабезпечених осіб відповідно до наданих пропозицій; 

-правозастосуванні – соціально-зобов’язаними у сфері соціального 

захисту малозабезпечених осіб суб’єктами у процесі виконання своїх 

обов’язків, органами державного нагляду й контролю за дотриманням 

законодавства про соціальний захист, а також судами під час вирішення 

спорів;  

-освітньому процесі у вищих навчальних закладах – під час вивчення та 

викладання навчальної дисципліни “Право соціального захисту” та 

спецкурсів відповідного спрямування, підготовки робочих програм та 

навчальних планів, підручників, навчальних посібників, методичних 

рекомендацій та курсів лекцій. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація виконана на кафедрі 

соціального права Львівського національного університету імені Івана 

Франка, обговорена на її засіданнях, де одержала позитивну оцінку.  

Основні положення наукового дослідження висвітлювалися у 

доповідях на таких науково-практичних конференціях: міжнародних – 
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“Соціально-економічні і правові підстави вдосконалення трудового 

законодавства на сучасному етапі” (м. Хмельницький, 2016), “Innovative 

research of legal regulation of public administration” (m. Lublin, 2017), 

“Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне 

забезпечення” (VII-та конф., м. Харків, 2017), “Становление и развитие 

трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, 

современность, перспективы” (VI-тая конф., г. Минск, 2017), “Проблеми 

реалізації і захисту соціальних прав в Україні” (м. Львів, 2018), “Розвиток 

трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика” (VIII-та 

конф., м. Харків, 2018), “Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та 

соціального забезпечення” (IX-та конф., м. Харків, 2019), всеукраїнських – 

“Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики 

зайнятості” (м. Львів, 2015), “Проблеми кодифікації трудового законодавства 

України” (м. Київ, 2017), “Напрями розвитку науки трудового права та права 

соціального забезпечення” (м. Харків, 2017), регіональних –“Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні” (XXІІІ-та конф., м. Львів, 

2017). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені у 

п’яти статтях, опублікованих у фахових виданнях, одна з них – у науковому 

виданні іноземної держави, а також в одинадцяти тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені метою і завданнями 

дослідження. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, які 

поділяються на вісім підрозділів, висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг роботи становить 240 сторінок, з яких основного тексту 181 

сторінка. Список використаних джерел налічує 357 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 

 

1.1 Малозабезпеченість як підстава соціального захисту особи в 

Україні 

 

Вперше в українському законодавстві малозабезпеченість особи як 

юридична підстава надання їй (особі) державної допомоги була передбачена 

у Державній програмі організації натуральної та грошової допомоги 

малозабезпеченим верствам населення (1992 р.) [178]. Зазначена Програма 

передбачала завдання органам виконавчої влади виявити, здійснити облік 

малозабезпечених громадян у кожному населеному пункті України та 

розробити коротко та довгострокові програми їхнього забезпечення 

соціальними допомогами. Щоправда, правових чи економічних критеріїв 

визначення малозабезпеченості ані централізовано, ані на регіональному 

рівнях встановлено не було. 

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України (1992 р.) “Про 

цільову грошову допомогу громадянам з мінімальними доходами” [224] 

громадянами з відповідним правовим статусом вважалися непрацездатні 

особи, у кого середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї за три 

попередні місяці не досягав півторакратного розміру мінімальної заробітної 

плати. Для порівняння, за даними 2020 р. зазначений стандарт становив би 

7084,5 грн (4723 грн (мінімальна заробітна плата, визначена Законом України 

“Про Державний бюджет на 2020 рік” [176] х 1,5). 

На законодавчому рівні поняття та зміст малозабезпеченості було 

визначено Законом України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” [179]. Відповідно до ст. 1 зазначеного Закону 

України малозабезпечена сім’я – це сім’я, яка з поважних або незалежних від 
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неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий ніж прожитковий 

мінімум для сім’ї [179]. Відтоді доктриною права соціального забезпечення 

“малозабезпеченість особи/сім’ї” була визнана соціальним ризиком, який 

об’єктивно зумовлює її потребу отримати соціальну грошову допомогу 

коштом державного бюджету.  

Соціальні ризики, за узагальненням висновків вчених-дослідників 

проблем права соціального забезпечення, – це закріплена законодавством і 

визначена суспільством соціально значима обставина об’єктивного 

характеру, з настанням якої громадяни (та члени їх сімей) втратили 

тимчасово або назавжди засоби існування, потребують додаткового 

соціального забезпечення, не можуть самостійно їх уникнути [163, с.13; 12, 

с. 46; 271, с. 59].  

У галузевій літературі сформульовано правові ознаки соціальних 

ризиків. Наведемо їх та проаналізуємо “малозабезпеченість особи” як 

соціальний ризик, з’ясовуючи відповідність зазначеним ознакам.  

По-перше, попереднє законодавче закріплення поняття, змісту, 

способів підтвердження та фіксації соціального ризику [162, с. 175; 163, с. 13; 

89, с. 51-52; 110, с. 81] С. М. Синчук довела, що в сучасних умовах розвитку 

різних організаційно-правових форм соціального захисту соціальні ризики 

визначаються пріоритетно актами централізованого правового регулювання. 

Водночас вказівка на соціальний ризик у договорі чи акті органу місцевого 

самоврядування може відбуватися шляхом дублювання змісту того чи іншого 

соціального ризику, який уже законодавчо визначений, або ж шляхом 

формулювання нової дефініції загальновизнаного ризику чи закріплення 

нового (додаткового) соціального ризику актами органів місцевого 

самоврядування, локальними актами, договорами [279, c. 324]. 

Поняття малозабезпеченої сім’ї закріплено у ст. 1 Закону України  

“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” [179]. У 

інших нормативно-правових актах воно використовується у тотожному або 

близькому за змістом значенні. 
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Проаналізувавши місцеві та регіональні програми соціальної допомоги, 

робимо висновок, що в актах органів місцевого самоврядування підставою 

надання соціальної підтримки малозабезпеченим верствам населення поза 

загальнодержавним бюджетним коштом передбачено соціальний ризик 

“малозабезпеченість” із змістом, визначеним Законом України “Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. Наприклад: ч. 2 

п. 3 Розділу ІІ Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення “Турбота” [78], Положення про порядок надання адресної 

матеріальної допомоги мешканцям міста Одеси [133], Комплексна програма 

соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 

2018-2020 роки [79].  

По-друге, наслідки соціальних ризиків не можуть бути усунені особою 

чи її сім’єю через зовнішні об’єктивні обставини, а не з будь-яких 

суб’єктивних причин [279, с. 326]. У законодавчому визначенні 

малозабезпеченої сім’ї однією із визначальних ознак закріплено “сім’я, яка з 

поважних або незалежних причин не може отримати дохід на рівні 

прожиткового мінімуму для сім’ї” (ст. 1 Закону України “Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” [179]. 

По-третє, шкідливі або небезпечні наслідки соціального ризику. У 

галузевій літературі такими наслідками називають: настання матеріальної 

незабезпеченості окремої особи чи сім’ї [266, с. 170], втрату не лише 

грошових засобів до існування [12, с. 46; 163, с. 13], погіршення стану 

здоров’я чи настання інших соціально-небезпечних наслідків [304, с. 23], 

обмеження (чи порушення) життєдіяльності людини [271, с. 56].  

Про вплив стану малозабезпеченості на рівень та якість життя 

конкретної сім’ї свідчить соціальна статистика. Малозабезпечені сім’ї 

витрачають 57% доходу на продукти харчування, 50,1% з них не мали 

достатньо коштів споживати страви з м’ясом, курятиною, рибою через день; 

52,4% – оновлювати одяг та взуття для холодної пори року для дорослих 

один раз на 5 років; 30,8% – придбати новий одяг та взуття для дітей; 30,6% 
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не мали водогону; 35% не мали каналізації у своєму житлі. Кожній п’ятій 

сім’ї бракувало коштів для отримання професійної освіти (18,4%), а 42,4% 

через дефіцит коштів не купували ліки та медичне приладдя, призначені 

лікарем [320]. 

По-четверте, можливість настання соціального ризику у житті кожного 

чи значної частини суспільства характеризується такою вірогідністю, що 

держава не може відмовитися від заходів, які могли б пом’якшити негативні 

соціальні наслідки [279, с. 328]. В Україні 898295 сімей (3313103 громадян) 

отримують допомогу як малозабезпечені [291, с. 106], а кількість 

домогосподарств, яким призначена субсидія становить 8809400 [291, с. 108]. 

У правовідносинах соціального захисту поняття “малозабезпеченість” 

використовується зі змістом, легалізованим у Законі України “Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” [179]. Для прикладу, див. 

абз. 3 п. 4 Типового положення про територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) [49]). Зокрема, право на 

соціальне обслуговування територіальними центрами соціального 

обслуговування мають особи, які перебувають у складній життєвій ситуації 

через безробіття і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що 

шукають роботу (мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-

інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний 

дохід їхніх сімей є нижчим від розміру прожиткового мінімуму для сім’ї. 

Однією із обов’язкових правових умов отримання державної соціальної 

допомоги особами, які не мають права на пенсію, та особами з інвалідністю є 

малозабезпеченість (п. 3 ч. 1 ст. 4 Закону України “Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”) 

[180]. 

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про безоплатну правову 

допомогу” (п. 1 ч. 1) право на безоплатну вторинну правову допомогу мають 

особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній 

середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, 
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розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать 

до основних соціальних і демографічних груп населення, а також інваліди, 

які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у 

розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних 

осіб – на всі види правових послуг, передбачених ч. 2 ст. 13 цього Закону 

[165]. Правовий статус малозабезпеченої особи для реалізації 

вищезазначених норм засвідчує Довідка про отримання (неотримання) 

соціальної допомоги  (Додаток 11 до Інструкції щодо порядку оформлення і 

ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги), яка 

видається органами соціального захисту населення та підтверджує, що особа 

перебуває (не перебуває) на обліку в управлінні праці та соціального захисту 

населення, а також те, що така особа отримує чи не отримує соціальну 

допомогу як малозабезпечена та розмір такої допомоги [68].  

Для застосування положень Закону України “Про соціальні послуги” 

малозабезпечена особа – це особа, середньомісячний сукупний дохід якої за 

останні шість календарних місяців не перевищує двох прожиткових 

мінімумів для відповідної категорії осіб (п. 5 ст. 1 Закону України “Про 

соціальні послуги”) [219]. 

Відповідно до п. б ч. 2 ст.10 Закону України “Про житловий фонд 

соціального призначення” особа має право перебувати на соціальному 

квартирному обліку, що, своєю чергою, визначає можливість скористатися 

правом на житло соціального призначення, якщо середньомісячний сукупний 

дохід особи з розрахунку на одну особу за попередній рік є нижчим від 

прожиткового мінімуму, встановленого законодавством [184]. 

Проведений аналіз законодавства у сфері соціального захисту громадян 

соціальним житлом дозволяє зробити висновок, що факт малозабезпеченості 

у правовідносинах зазначеного виду є пріоритетним [30, с. 521; 32, с. 125]. 

Зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону України “Про житловий фонд 

соціального призначення” та Порядку проведення щорічного моніторингу 

доходів громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку та 
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членів їх сімей, а також доходів наймачів соціального житла і членів їх сімей, 

що проживають разом з ними орган місцевого самоврядування проводить 

щорічний моніторинг доходів громадян, які перебувають на соціальному 

квартирному обліку, та членів їх сімей за попередній рік (на підставі довідки 

про доходи громадянина та членів його сім’ї за попередній рік, а також 

відомостей про майно, що перебуває у власності громадянина та членів його 

сім’ї за попередній рік) [52]. За підсумками двох років поспіль у разі, якщо 

середньомісячний сукупний дохід сім’ї з розрахунку на одну особу змінився і 

став вищим за величину опосередкованої вартості найму житла в даному 

населеному пункті чи прожиткового мінімуму, особа знімається з 

соціального квартирного обліку, а отже втрачає право проживати в 

соціальному гуртожитку [184]. 

У науковій літературі обґрунтовано, що підставою надання населенню 

субсидій на оплату житлово-комунальних послуг потрібно вважати ризик 

малозабезпеченості [5, с. 4, 8]. Варто зауважити, що субсидії на житлово-

комунальні послуги не передбачені законодавством України як вид 

соціального захисту малозабезпечених осіб. Водночас, правовою умовою 

отримання особою такої субсидії є розмір витрат на оплату житлово-

комунальних послуг: якщо вони перевищують законодавчо встановлений 

обов’язковий відсоток платежу в межах встановлених норм споживання 

[205]. Тож недостатній сукупний дохід сім’ї зумовлює виникнення права на 

субсидії. Також соціальні норми житла та нормативи споживання житлово-

комунальних послуг беруть до уваги під час формування набору послуг у 

складі вартісної величини прожиткового мінімуму (ст. 3 Закону України 

“Про прожитковий мінімум” [214]. 

Підсумовуючи наведені вище законодавчі положення, хочемо 

наголосити, що зміст поняття малозабезпеченості особи у всіх випадках 

визначається через співвідношення середньомісячного сукупного доходу 

особи чи її сім’ї та прожиткового мінімуму/двох прожиткових мінімумів. В 

одних нормативних актах – малозабезпеченість є основним соціальним 
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ризиком, що зумовлює право на конкретний вид соціального захисту, в 

іншому – така малозабезпеченість є додатковим соціальним ризиком, 

правовою умовою можливості реалізувати право на соціальну послугу чи 

соціальне житло. 

Наукове та законодавче визначення малозабезпеченості варто 

здійснити у порівняльному співвідношенні з іншим поняттям – бідність. 

Міжнародні акти і українське законодавство для здійснення 

моніторингу соціальних потреб громадян, соціальної звітності держави як 

учасника Європейської соціальної хартії та позначення суб’єктів права на 

соціальний захист використовують поняття “бідність”. Тотожність чи 

відмінність змісту та обсягу цих двох понять має важливе теоретичне та 

практичне значення як щодо соціального захисту громадян України, так і для 

напрацювання шляхів удосконалення законодавства у цій сфері. 

Малозабезпеченість як правова підстава соціального захисту громадян 

в Україні досліджувалась вченими-правниками: І.С. Андрієнко [5, с. 3, 5], 

С.М. Синчук [279, с. 342-343], М.В. Сокол [287; 288, с. 179-182]. Бідність як 

соціально-економічна категорія розглянута у працях С.М. Задорожної [62, 

с. 20-32], Е.М. Лібанової [96, с. 9-65, 193-201], Н.С. Гаєвської, С.І. Мельника 

[102, с. 14-18], Г.М. Олійник [115, с. 64-74], О.В. Тищенко [317, с. 296-304]. 

У ст. 25 Загальної декларації прав людини для позначення підстави 

виникнення її права на соціальний захист застосовано термін “втрата засобів 

до існування через незалежні від особи обставини” [61]. 

Праву особи на захист від бідності та соціального відчуження 

присвячена ратифікована Україною ст. 30. Європейської соціальної хартії 

(переглянутої). Відповідно до зазначеної статті Сторони зобов’язуються: 

a) вживати заходів для надання особам, що живуть або можуть опинитися в 

ситуації соціального відчуження або бідності, а також членам їхніх сімей, 

ефективного доступу, зокрема, до роботи, житла, професійної підготовки, 

освіти, культури і соціальної та медичної допомоги; b) переглядати ці заходи 

з метою їхнього коригування у разі необхідності [56]. 
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З урахуванням запровадженої у 2007 р. міжнародної системи контролю 

за виконанням державами положень Хартії Україна щорічно направляє до 

Ради Європи національні доповіді про виконання зобов’язань за Хартією та 

отримує заключні висновки Європейського Комітету із соціальних прав Ради 

Європи за результатами розгляду таких доповідей [120, c. 264]. У дев’ятій 

національній доповіді Уряду України щодо реалізації положень 

Європейської соціальної хартії (переглянутої) зазначено, що для відстеження 

ситуації з бідністю в Україні запроваджено багатовимірну оцінку бідності за 

декількома критеріями. Такими є: 1) межа бідності, визначена за відносним 

критерієм 75 % медіанного рівня середньодушових еквівалентних сукупних 

витрат (в Україні таких громадян 22,9 %); 2) межа крайньої бідності, 

визначена за відносним критерієм 60 % медіанного рівня середньодушових 

еквівалентних сукупних витрат (в Україні таких громадян 9,9 %); 3) межа 

абсолютної бідності, визначена за критерієм прожиткового мінімуму (в 

Україні таких громадян 9,1 %); 4) межа абсолютної бідності, визначена за 

критерієм вартості добового споживання на рівні 5 доларів США (за 

паритетом купівельної спроможності) (в Україні таких громадян 2,2 %) [43]. 

Стаття 419 Угоди про Асоціацію між Україною, з одного боку, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншого, передбачає, що Сторони цієї Угоди 

посилюють діалог та співробітництво щодо забезпечення гідної праці, 

політики зайнятості, безпечних та здорових умов праці, соціального діалогу, 

соціального захисту, соціального залучення, гендерної рівності та 

недискримінації [323]. Пункт k ст. 420 Глави 21 Розділу V зазначеної Угоди 

[323] декларує, що однією із цілей співробітництва у сферах, визначених 

ст. 419 є скорочення бідності та посилення соціальної єдності. 

На виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом на 2014-2017 роки Кабінетом Міністрів 

України схвалено Стратегію подолання бідності в Україні до 2020 р. [300]. 

Однак, вперше законодавче визначення бідності було закріплене у Стратегії 
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подолання бідності 2001 р. Відповідно до її положень бідність – 

неможливість особи унаслідок нестачі коштів підтримувати спосіб життя, 

притаманний конкретному суспільству в конкретний період часу [301]. 

Намагаючись дослідити співвідношення поняття “малозабезпеченість” 

та “бідність”, І.С. Андрієнко стверджує, що вони позначають один і той 

самий стан матеріальної незахищеності особи, коли в останньої відсутні 

засоби до існування і вона об’єктивно потребує соціального забезпечення [5, 

с. 5]. Не погоджуючись із висновком вченої, проаналізуємо законодавчі 

визначення обидвох понять. Філологічне тлумачення легалізованого поняття 

“бідність” дозволяє зробити висновок, що базовим у ньому є: “неможливість 

особи … підтримувати спосіб життя, притаманний суспільству конкретного 

історичного періоду”. А вже другим акцентом є – “внаслідок нестачі коштів” 

(п. 2 Методики комплексної оцінки бідності [105]). Нестача коштів може 

мати місце і у випадку відсутності в особи будь-якого доходу, і через 

низький рівень доходу, і за наявності доходу не нижчого за середній рівень в 

Україні, однак нераціонального його розподілу [28, с. 16]. І вже об’єктивні чи 

суб’єктивні причини “незабезпеченості” матимуть подальше юридичне 

значення для реалізації зобов’язання держави щодо соціального захисту 

особи. Зокрема, підставою соціального захисту особи є малозабезпеченість – 

відсутність середньомісячного сукупного доходу у особи з поважних або 

незалежних причин (ст. 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”) [179]. 

На підставі аналізу Стратегії подолання бідності [300] робимо 

висновок, що для характеристики малозабезпеченості та соціального захисту 

малозабезпечених осіб сукупно важливими є декілька понять: бідність, межа 

бідності, глибина бідності, депривація, монетарна бідність, межа монетарної 

бідності, межа немонетарної бідності. 

“Глибина бідності” відповідно до Стратегії подолання бідності показує, 

наскільки реальне відхилення доходу особи від державного соціального 
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стандарту – прожиткового мінімуму, наскільки величина доходів або витрат 

бідних не відповідає межі бідності [300].  

З урахуванням галузевої наукової доктрини, вважаємо, що глибина 

бідності особи визначає її соціальну потребу у засобах соціального захисту. 

Українське законодавство не містить легального визначення цього поняття, 

однак науковці неодноразово обґрунтовували доцільність та ефективність 

побудови системи соціального захисту саме з урахуванням соціальної 

потреби соціально-правоможного суб’єкта права. За висновками 

С.М. Синчук, соціальна потреба – це зумовлена наслідками соціальних 

ризиків необхідність особи у засобах соціально-забезпечувальної природи, 

зміст та обсяг якої об’єктивно визначаються рівнем суспільного розвитку та 

закріплені у законодавстві [278, с. 23].  

Рівень доходу, нижче від якого неможливо задовольнити основні 

потреби особи відповідно до законодавства є межею монетарної бідності. 

Нині межа бідності встановлюється як частка прожиткового мінімуму на 

одну особу з розрахунку на місяць. На її основі визначаються сім’ї, які є 

бідними [300]. Варто акцентувати, що наведене вище положення Стратегії 

подолання бідності пов’язує цей соціальний ризик з іншим – 

“малозабезпеченість”, передбаченим Законом України “Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” [179]. Відповідно до ст. 1 

зазначеного Закону України малозабезпеченою є сім’я, яка з поважних або 

незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від 

прожиткового мінімуму для сім’ї.  

Згідно із положеннями Закону України “Про прожитковий мінімум” 

прожитковий мінімум – це вартісна величина достатнього для забезпечення 

нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я 

набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих 

товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення 

основних соціальних і культурних потреб особистості [214].  
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Набір продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для 

основних соціальних та демографічних груп, вартість якого має відображати 

прожитковий мінімум, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України № 780 у 2016 р. [190]. Попередній Набір не оновлювався з 2000 р., 

хоча станом лише на 2015 рік мав бути переглянутий тричі, чим 

систематично порушувалася ч. 1 ст. 3 Закону України “Про прожитковий 

мінімум”, згідно із якою набір продуктів харчування та набір 

непродовольчих товарів визначаються в натуральних показниках, набір 

послуг – у нормативах споживання не рідше одного разу на п’ять років [190]. 

Відповідно до п. 2.1. рішення Рахункової палати офіційно 

затверджений прожитковий мінімум, який є основою для визначення права 

на призначення соціальної допомоги, а також мінімальної заробітної плати, 

пенсії та інших державних соціальних гарантій і стандартів, у грудні 2015 р. 

був майже вдвічі менший за фактичний (1,3 тис. грн проти 2,5 тис. грн, 

визначених Міністерством соціальної політики України). Це свідчить, що 

фактично малозабезпечених сімей в Україні більше, але значну частину з них 

права на отримання відповідної допомоги позбавлено [216]. На необхідності 

продовження роботи з удосконалення і приведення соціальних стандартів у 

відповідність до міжнародних норм і стандартів, зокрема і тих, що 

стосуються надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми й малозабезпеченим 

сім’ям, наголошувала Федерація професійних спілок України [211]. 

Із досліджень, проведених економістами (станом на 2020 рік), 

вбачаємо: якщо перевести продуктовий кошик у грошовий еквівалент, то 

вартісна величина прожиткового мінімуму повинна бути не нижча (більша) 

мінімальної заробітної плати [94; 112, с. 39].  

В контексті аналізу відповідності прожиткового мінімуму вимогам 

сьогодення заслуговують на увагу положення Конвенції Міжнародної  

організації праці № 117 “Про основні цілі та норми соціальної політики” 

[209] (ратифікована Законом України № 692-VIII від 16.09.2015) [215]. 

Частиною 1 ст. 5 Конвенції передбачено, що прожитковий мінімум 
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встановлюється шляхом офіційних досліджень життєвих умов, які 

проводяться після консультацій з представниками організацій роботодавців і 

працівників. Прожитковий мінімум в Україні встановлюється Кабінетом 

Міністрів України після проведення науково-громадської експертизи 

сформованих набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і 

набору послуг [204]. 

Згідно із Законом України “Про прожитковий мінімум”, з урахуванням 

внесених змін 2008 р., оприлюднення фактичного розміру прожиткового 

мінімуму здійснюється з 2008 р. [170]. Листом Міністерства соціальної 

політики України від 18.04.2019 р. № 22/0/215-19 наголошено, що інформація 

про фактичний розмір розміщена на веб сайті міністерства [95]. Відповідно 

до інформації щодо фактичного розміру прожиткового мінімуму за жовтень 

2019 р., опублікованої Міністерством соціальної політики України, у цінах 

жовтня 2019 р. у розрахунку на місяць на одну особу становив 3729 грн (з 

урахуванням суми обов’язкових платежів – 4276 грн), для дітей віком до 6 

років – 3504 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 4293 грн, для 

працездатних осіб – 3862 грн (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 

4797 грн), для осіб, які втратили працездатність, – 3156 гривень [71]. 

В контексті аналізу відповідного соціального стандарту заслуговує на 

увагу рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 25.04.2018 

р. у справі 826/3639/17 [253], яким у повному обсязі було задоволено позов 

про визнання незаконною та нечинною Постанови Кабінету Міністрів 

України № 780, де вперше за останніх 16 р. було переглянуто споживчий 

коши [306]. За результатами судового розгляду суд дійшов висновку, що під 

час формування та затвердження мінімальних наборів продуктів харчування, 

непродовольчих товарів та послуг, необхідних для забезпечення потреб 

громадян, урядом та відповідними міністерствами не були враховані вимоги 

законодавства щодо наукової обґрунтованості таких показників, а також 

порушено принцип необхідності забезпечення достатнього життєвого рівня 

для кожного. Відтак, постанову Кабінету Міністрів України № 780 від 
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11.10.2016 р. “Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів 

непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і 

демографічних груп населення” було визнано незаконною та нечинною. Як 

наслідок, вищі органи влади повинні забезпечити проведення об’єктивної 

науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, 

непродовольчих товарів та послуг. Зазначене рішення в частині відміни 

постанови Кабінету Міністрів України № 780 від 11.10.2016 р. було залишене 

в силі постановою Верховного Суду від 20.12.2018 р [152]. 

Частина 2 ст. 5 Конвенції Міжнародної  організації праці № 117 “Про 

основні цілі та норми соціальної політики” [209], закріплює, що при 

встановленні прожиткового мінімуму беруться до уваги основні потреби 

працівників: продукти харчування та їхня калорійність, забезпечення 

житлом, одяг, медичне обслуговування та освіта. Однак комітет Верховної 

Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення констатував, що, незважаючи на ратифікацію Україною у 2015 

р. Конвенції МОП № 117 “Про основні цілі та норми соціальної політики”, 

сьогодні ці обов’язкові за міжнародними стандартами витрати у вартісній 

величині прожиткового мінімуму не враховані у повному обсязі (послуг з 

медичного обслуговування і освіти немає взагалі) [223]. 

Зміст постанови Кабінету Міністрів України № 780 “Про затвердження 

наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів 

послуг для основних соціальних і демографічних груп населення” заслуговує 

на увагу і в контексті змістовного наповнення наборів продуктів харчування, 

наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і 

демографічних груп населення [190]. На підставі аналізу Методики 

визначення прожиткового мінімуму (п. 3) [104] робимо висновок, що серед 

послуг, необхідних для нормального функціонування людини, визначено 

також житло – 21 кв. м загальної площі на одну особу. У Постанові Кабінету 

Міністрів України № 780 відмічено, що у вартісну величину прожиткового 

мінімуму входить користування житлом та житлово-комунальними 
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послугами [190]. Тобто, відповідно до стандартів нормального 

функціонування людини, вона повинна мати житло (або користуватися 

таким). Однак, Постанова Кабінету Міністрів України № 780 не передбачає 

правового механізму грошової компенсації (чи заміни) відсутності у особи 

житла загалом. Із наведеного аналізу логічним висновком видається, що 

відсутність середньомісячного сукупного доходу, достатнього для оплати 

особою (сім’єю) послуги “користування житлом” для проживання також 

характеризує її як малозабезпечену. Варто відзначити, що українське 

законодавство такого критерію малозабезпечності особи не передбачає. З 

огляду на наведений аналіз, потребує вдосконалення методологія визначення 

прожиткового мінімуму. 

Пропозиції щодо визначення величини прожиткового мінімуму 

висвітлювалися у галузевих дослідженнях. Зокрема, переглянути структуру 

нормативів для розрахування нормативів прожиткового мінімуму для кожної 

з категорій населення з урахуванням умов їх проживання; змінити 

співвідношення продовольчих і непродовольчих товарів, а також послуг 

відповідно до реальних показників витрат і з урахуванням нормального 

відтворення людини; переглянути набір товарів і послуг у бік їх 

відповідності реальним сучасним умовам, життєвим потребам людини та 

медичним стандартам; розглянути доцільність урахуванням регіональних 

відмінностей при формуванні прожиткового мінімуму, пропонує О.В. 

Москаленко [111, с. 51]. Необхідність визначення розміру прожиткового 

мінімуму для основних соціальних та демографічних груп населення з 

урахуванням систематичного розрахунку значень наборів продуктів 

харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг на основі 

середнього споживача ціни (тарифи) в країні за місяць, що передує місяцю 

розрахунку наголошують О.В. Тищенко, С.В. Вишновецька, 

В.М. Вишновецький [357, с. 538-539]. 

Здебільшого вчені, обґрунтовують поняття малозабезпеченості, 

коментують законодавчі норми або роблять акцент на потребах особи. Для 
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прикладу, представники Львівської школи соціального права визначають 

малозабезпеченість як неспроможність особи чи сім’ї з огляду на об’єктивні 

чинники забезпечити середньомісячний сукупний дохід на рівні 

прожиткового мінімуму у державі [162, с. 212]. І.С. Андрієнко аргументує, 

що малозабезпеченість – це неспроможність особи, зумовлена об’єктивними 

обставинами, задовольнити основні, а у випадках, передбачених 

законодавством, й додаткові потреби власного існування на рівні 

прожиткового мінімуму [5, с. 3]. Не погоджуємося із висновком автора з 

огляду на той факт, що фундаментом визначення правового статусу особи як 

малозабезпеченої є державний соціальний стандарт – прожитковий мінімум, 

вартісна величина якого відповідно до проаналізованого вище законодавства 

відображає лише науково-обґрунтовані основні (а не додаткові) соціальні 

потреби людини. 

Законодавчими критеріями малозабезпеченості сім’ї М.В. Сокол 

називає: 1) дохід однієї особи чи середньомісячний сукупний дохід (дохід); 

2) майно в якості отримання одноразового чи регулярного доходу від його 

використання (майновий стан); 3) незалежні від особи причини настання 

такого матеріального становища (трудовий потенціал) [288, с. 179].  

Першим із них є розмір середньомісячного доходу за законодавчо 

встановлений період. Ми б його розділили на: реальний та презюмований 

дохід [40, с. 30]. Родове поняття “доходи” сформульоване у Податковому 

кодексі України. Це – загальна сума доходу платника податку від усіх видів 

діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, 

матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її 

континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за 

їх межами [127]. Дохід – гроші або матеріальні цінності, одержувані 

державою, юридичною чи фізичною особою внаслідок якої-небудь діяльності 

[19, с. 324]. 

Середньомісячний сукупний дохід у контексті Закону України “Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям ” – це обчислений у 
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середньому за місяць дохід з усіх джерел надходжень особи протягом шести 

місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної 

соціальної допомоги. Такий дохід визначається згідно з Методикою 

обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги [106]. 

Зокрема зазначеною Методикою визначено:  

1) форму та види доходів: грошова та натуральна; систематичні, разові;  

2) джерела отримання: як в Україні, так і за кордоном (п. 3);  

3) виплати, які вважаються доходами: а/ винагорода відповідно до 

трудового договору (нарахована заробітна плата, премії тощо) чи виплати, 

зумовлені перебуванням особи у трудових правовідносинах (отримані 

відповідно до законодавства про працю суми компенсацій, індексацій, 

відшкодування шкоди тощо); грошове забезпечення військовослужбовців 

(крім військовослужбовців строкової служби); б/ прибутки від 

підприємницької чи незалежної професійної діяльності; в/ грошові виплати 

відповідно до цивільно-правових договорів (купівля-продаж, оренда тощо) 

чи зобов’язань; г/ соціально-страхові чи соціально-бюджетні допомоги, 

зокрема допомоги, розмір яких визначається також з урахуванням сукупного 

середньомісячного доходу (крім одноразових соціальних виплат: частини 

допомоги при народженні дитини чи допомоги при усиновленні дитини, 

допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до 

законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності); д/ 

грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги; е/ кошти 

або обчислена вартість отриманого натурального доходу від особистого 

селянського господарства, земельних ділянок, наданих для ведення 

городництва (садівництва), сінокосіння, випасання худоби, та земельної 

частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі. Все це реальний дохід 

особи, оскільки обчислюється за умови дійсного отримання коштів (чи 

послуг, що мають грошовий еквівалент) особою. 



 27 

Деякі види отриманих коштів законодавець не вважає доходом особи: 

допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; грошове 

забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, 

які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її 

проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на час здійснення  

зазначених заходів [106]. 

Вважаємо, що правовий статус малозабезпеченої особи повинен 

базуватися винятково на реальних показниках середньомісячного її доходу. 

Фактично отриманий дохід завжди є меншим з огляду на попередню сплату 

законодавчо-передбачених обов’язкових зборів. Тому підтримуємо 

необхідність об’єктивної визначеності потреби особи як малозабезпеченої, а 

відтак пропонуємо законодавчо закріпити, що середньомісячний сукупний 

дохід особи формується із реально отриманих особою коштів після сплати 

нею (або за неї) всіх обов’язкових платежів. Лише, послуговуючись таким 

способом обчислення середньомісячного сукупного доходу можна 

забезпечити соціально справедливий моніторинг доходів громадян та надати 

адресну соціальну допомогу [40, с. 31]. 

Наявність або відсутність законодавчо-передбаченого майна у особи 

визначає її можливість отримати дохід (законодавча презумпція). У науковій 

літературі такий вид доходу пропонують називати “потенційний” – 

економічний потенціал особи, яким вона зобов’язана скористатися перед 

зверненням за призначенням державної соціальної допомоги [288, с. 181]. 

Майном в контексті застосування Закону України “Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям” є: друга квартира (будинок) за умови, 

що загальна площа житла перевищує 21 кв. м на одного члена сім’ї̈ та 

додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більше одного автомобіля, 

транспортного засобу (механізму). Правові характеристики зазначеного 
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майна передбачено п. 10 Порядку призначення і виплати державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям [147].  

М.В. Сокол, аналізуючи правовий порядок обчислення сукупного 

доходу сім’ї, що визначає її як малозабезпечену, запропонувала зараховувати 

до такого доходу сім’ї кошти, які вона (сім’я) у певний спосіб могла б 

отримати від земельної ділянки (потенційний дохід), виділеної під забудову 

[288, c. 180]. Пропоноване вченою твердження видається дискусійним, 

оскільки земельна ділянка зазначеного виду не може бути використана 

особою для отримання прибутку. Вважаємо, що всі потенційні складові 

сукупного доходу сім’ї, що визначає її як малозабезпечену, повинні бути 

реальними, економічно та соціально обґрунтованими.  

Для здійснення соціального моніторингу економісти розмежовують 

суб’єктивну (відповідно до самооцінки) та об’єктивну (визначається за 

прийнятими в країні критеріями доходу та доступу до тих чи інших 

матеріальних і духовних благ) бідність (малозабезпеченість) [98, с. 128]. 

Вважаємо, що підставою соціального захисту громадян повинні бути 

винятково об’єктивні характеристики відповідного правового статусу 

громадян. Адже саме вони формують суспільно-правове змістовне 

наповнення основних потреб людини, які відповідно до світових стандартів 

визначають гідний рівень життя людини. Вартісне відображення цих потреб і 

формує основу соціальних виплат, що надають особі.  

Повертаючись до співвідношення законодавчих понять 

малозабезпеченості та бідності, вважаємо, що малозабезпеченість є 

юридичним поняттям, яке характеризує лише один із видів бідності як 

правового статусу особи. Малозабезпеченість як соціальний ризик наділена 

правовими властивостями “монетарної бідності” особи як нестачі коштів для 

підтримання способу життя, притаманного конкретному суспільству. Такі 

висновки зроблені на підставі аналізу п. 2 Методики комплексної оцінки 

бідності [105], відповідно до якої межа монетарної бідності – це рівень 

доходу (витрат) особи, нижче від якого є неможливим задоволення особою 
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основних потреб, а вартісне значення межі монетарної бідності є основою 

для віднесення особи до категорії бідних.  

Водночас, міжнародні стандарти та законодавство про подолання 

бідності важливими характеристиками бідності вважають її немонетарний 

прояв [105]. Позбавлення або обмеженість доступу особи до матеріальних 

благ (послуг) для підтримання способу життя, притаманного суспільству в 

конкретний період визначає поняття її немонетарної бідності [105]. Межа 

немонетарної бідності за ознаками депривації (вимушене позбавлення особи 

внаслідок нестачі коштів можливості задовольняти свої базові потреби через 

відсутність доступу до основних матеріальних благ і соціальних ресурсів) 

визначається як наявність чотирьох і більше з дев’яти її ознак за 

методологією Європейського Союзу. Такими є: 1) наявність у 

домогосподарства заборгованості з виплати іпотечного кредиту або орендних 

платежів, рахунків за комунальні платежі, платежів за придбання товарів та 

послуг на виплату або інших платежів за кредитами; 2) нездатність 

домогосподарства сплатити тижневу щорічну відпустку далеко від дому; 

3) нездатність сплачувати за підтримання належної температури в житлі; 

4) нездатність оплачувати страви з м’ясом, курятиною, рибою (або їх 

вегетаріанський еквівалент) через день; 5) нездатність оплатити неочікувані 

фінансові витрати коштом власних заощаджень (у розмірі законодавчо 

встановленого прожиткового мінімуму з розрахунку на місяць у середньому 

на одну особу); 6) нездатність купити телефон; 7) нездатність купити 

кольоровий телевізор; 8) нездатність купити пральну машину; 9) нездатність 

дозволити собі мати автомобіль [105]. 

Рівень бідності в Україні за немонетарним критерієм (4 з 9 депривацій 

згідно з методологією ЄС) у 2017 р. збільшився до 27% проти 26,7% у 2015 р. 

Частка депривованих осіб у 2017 р. була найбільшою за останні десять років 

в усіх групах домогосподарств. Умови життя більш як чверті українців не 

відповідають мінімальним стандартам харчування, споживання 

непродовольчих товарів і послуг, належним житловим умовам тощо [218]. 
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Наведена статистика свідчить про важливість врахування при побудові 

системи соціального захисту не лише монетарних критеріїв 

малозабезпеченості особи. 

Відповідно до Цілей сталого розвитку (2015–2030 роки), які були 

ухвалені на саміті ООН у вересні 2015 р., розв’язання проблем подолання 

бідності та зменшення нерівності, підвищення рівня життя та забезпечення 

доступу до базових послуг для всіх верств населення, розвиток соціальної 

інфраструктури є першочерговими завданнями світової спільноти [333]. 

Забезпечення права на захист від бідності та соціального відчуження також є 

одним із головних напрямів застосування Європейської соціальної хартії 

(переглянутої) [218]. Відтак пріоритетом у політиці подолання бідності в 

Україні повинне бути реформування законодавства у напрямі легалізації 

монетарних та немонетарних характеристик малозабезпеченості особи. 

Підсумовуємо проведений аналіз: запровадження в Україні 

взаємоузгоджених, комплексних та системних програм соціального захисту 

малозабезпечених осіб відповідно до міжнародних соціальних стандартів 

зумовлює необхідність коректування законодавчого визначення 

малозабезпеченості через доповнення його змісту характеристиками, які 

відповідають монетарним та немонетарним критеріям бідності. Монетарний 

характеризує відсутність у особи середньомісячного сукупного доходу на 

рівні прожиткового мінімуму. Немонетарний може мати різні зовнішні 

показники соціальної потреби особи у соціальному житлі, соціальних 

послугах, соціальних субсидіях та інших видах соціального захисту. 

 

1.2 Поняття соціального захисту малозабезпечених осіб в Україні 

 

Конституційне проголошення України соціальною державою, визнання 

права особи на соціальний захист одним із основних прав людини (ст. 46 

Основного Закону України) [82] та відсутність єдиного міжнародного й 

законодавчого визначення поняття такого захисту чи його правових ознак, 
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зумовили активність наукових розробок та узагальнень у цій сфері. Доктрина 

права соціального забезпечення активно оновлюється у напрямі повного 

дослідження еволюції, змісту, обсягу поняття соціального захисту, його 

співвідношення із суміжними чи складовими поняттями. 

Відомими сьогодні є праці вчених правників Ж.М. Богословської [9, 

с. 181-187], Н.Б. Болотіної [11, с. 88-96], К.В. Бориченко [13, с.301-309], 

Р.П. Луцького [97, с.5-10], М.М. Клемпарського [76, с. 92], Л.Ю. Малюги 

[100, с. 21-37], К.Ю. Мельника [101, с.6-10], С.М. Синчук [279, с. 34-35], 

П.Д. Пилипенка [162, с.10-15; 124, с. 161-162], C.М. Прилипка [164, с. 84-94], 

О.В. Тищенко [317, с. 9-31], Г.О. Яковлєвої [348, с. 103], О.М. Ярошенка 

[352, с. 9-16], М.М. Шумила [339, c. 219-300]. 

На основі системно-структурного аналізу висновків вчених визначимо 

поняття та специфіку соціального захисту малозабезпечених осіб в Україні. 

Сучасна теорія права соціального забезпечення щораз більше послуговується 

терміном “соціальний захист” для позначення відносин реалізації особою 

соціальних прав, визначаючи різний зміст цього поняття.  

Виділяємо декілька наукових трактувань поняття соціального захисту, 

які можна було б використати для обґрунтування поняття “соціальний захист 

малозабезпечених осіб”. Вузьке розуміння – зрівняння його за змістом із 

поняттям соціальне забезпечення, яке класично в радянській та 

пострадянській галузевій літературі розглядалося як матеріальне 

забезпечення особи в умовах настання обставин соціального характеру. Таке 

значення соціального захисту наведене у роботі К.В. Бориченко [13, с. 308] 

та І.М. Сироти [280, с. 10]. 

Широке трактування можна розмежувати на два: “вужче” та “ширше”. 

Перше – це розуміння соціального захисту як сукупності економічних і 

правових гарантій, які забезпечують додержання найважливіших соціальних 

прав громадян, досягнення соціально прийнятного рівня життя 

(Н. Б. Болотіна”) [10, с. 36]. Аналогічне за змістом визначення аргументоване 
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вченими Т.А. Занфіровою, С.М. Прилипком та О.М. Ярошенком [161, с. 20]. 

Друге – діяльність держави, спрямована на забезпечення формування й 

розвитку повноцінної особистості, виявлення й нейтралізацію негативних 

факторів, що впливають на неї, створення умов для самовизначення і 

ствердження у житті [10, с. 36; 161, с. 20].  

У дещо іншому ракурсі наведені визначення соціального захисту та 

соціального забезпечення П.Д. Пилипенком. Цитуючи вченого, соціальний 

захист – це окрема ланка суспільних відносин, що існують у державно 

організованому суспільстві з метою забезпечення достатніх можливостей 

особи для її всебічного розвитку та нормальної життєдіяльності, яка є 

предметом регулювання різних галузей права – адміністративного, 

трудового, екологічного, соціального забезпечення, судового та ін [162, 

с. 11]. Соціальне ж забезпечення – це система суспільних відносин для 

створення завдяки мережі соціального страхування, бюджету та іншого 

фінансування достатніх умов для життя і діяльності осіб, які з незалежних від 

них обставин втратили засоби до існування [162, с. 15].  

Реалізація права на соціальний захист тісно переплітається із 

матеріальним забезпеченням, коштами, бюджетами тощо. Відтак, сучасні 

тенденції розуміння сфери відносин соціального захисту громадян не 

можливе без напрацювань економістів. Здійснивши політико-економічний 

аналіз системи соціального захисту, Л.О. Павлова зробила висновок, що 

представники основних економічних шкіл визначають соціальний захист по-

різному. По-перше, його трактують як підтримку індивіда у бідності 

(класичний підхід); по-друге – як розв’язання протиріч між багатством та 

бідністю, що полягає у перерозподілі національного доходу від багатих до 

бідних прошарків населення (неокласичний підхід); по-третє – як соціальне 

маневрування доходами через вирівнювання доходів людини впродовж 

усього її життя (кейнсіанський підхід) і, по-четверте – як розв’язання 

суперечностей між можливостями ринку й потребами населення, між 

ефективністю суспільного виробництва та соціальною справедливістю 
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(інституційний підхід) [118, с. 180]. Відзначаємо, що всі пропоновані 

економічною наукою підходи підтверджують пріоритетність державної 

політики подолання бідності – малозабезпеченості та визначають її як 

складову кожного із зазначених рівнів соціального захисту. 

Важливі характеристики сучасного соціального захисту виводимо з 

визначення, запронованого Р.П. Підлипною [126, с. 18]: 1) є сукупністю 

неприбуткових програм (соціальний характер), 2) ґрунтується на принципах 

соціального партнерства держави, роботодавців і найманих працівників 

(поєднання індивідуальної та різних видів солідарної соціальної 

відповідальності), 3) метою здійснення є запобігання та подолання бідності, а 

також допомога особам, які опинилися на межі бідності чи потребують 

допомоги з огляду на певні обставини (здійснення захисту у разі настання 

соціального ризику), 4) реалізується як на державному рівні, так і 

приватному завдяки благодійним організаціям і неформальній допомозі 

приватних осіб (поєднання різних організаційно-правових форм соціального 

захисту). 

Основні функції соціального захисту малозабезпечених можна 

сформулювати, базуючись на таблиці П. Спікера (табл. 1.1). Такими є: 

підтримання належного нинішнього рівня життя громадян і запобігання 

бідності − превентивна функція; покращення умов у майбутньому та за 

погіршення ситуації – запровадження необхідних механізмів впливу – 

реабілітаційна функція (пом’якшення наслідків бідності через надання 

допомоги у грошовій, натуральній чи безготівковій формах) [293, c. 89]. 

Заходи, спрямовані на реалізацію кожної із названих функцій закріплені у 

положеннях Стратегії подолання бідності в Україні [300] як напрями, що 

потребують впровадження в Україні. 

Підсумовуючи, вважаємо, що соціальний захист малозабезпечених 

осіб, з огляду на законодавче визначення напрямів діяльності держави у цій 

сфері, можна обґрунтовувати у будь-якому аспекті із пропонованих вченими. 
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Щоб сформувати власне визначення, продовжимо дослідження, базуючись на 

міжнародних стандартах та законодавстві із теми дослідження.  

Базовим конституційним положенням, яке слугує підґрунтям 

законодавчого визначення змісту права особи на соціальний захист в Україні 

є ст. 46 Основного Закону [82]. Зазначена норма, проголошуючи право на 

соціальний захист, не визначає вичерпний перелік можливостей особи як 

складових елементів цього права, акцентуючи увагу лише на одному із них – 

“праві на забезпечення у випадку настання старості…..” [32, с. 122]. Важливо 

наголосити, що соціальний захист має єдину мету, задекларовану в ст. 48 

Конституції України: кожен має право на достатній життєвий рівень для себе 

і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг і житло [82]. Тож 

недостатній життєвий рівень особи у конституційно-проголошених сферах 

життєдіяльності людини слугує підставою її соціального захисту. З огляду на 

таке трактування змісту соціального захисту та, базуючись на системному 

аналізі ст. ст. 46, 47, 48 Конституції України, вважаємо, що видами 

соціального захисту малозабезпечених осіб є соціальні допомоги та субсидії 

(матеріальне забезпечення), соціальні послуги та соціальне житло для 

тимчасового чи постійного користування. 

Для підсилення аргументів наведемо необхідні для дослідження 

міжнародні стандарти соціального захисту малозабезпечених осіб. Зокрема, 

право на гідний життєвий рівень (їжу, одяг, житло, медичний догляд і 

соціальне обслуговування), що необхідний для підтримання здоров’я та 

добробуту її самої та сім’ї, на забезпечення у випадку безробіття, хвороби, 

інвалідності, вдівства, старості, втрати засобів до існування через незалежні 

від неї обставини, закріплено у ст. 25 Загальної декларації прав людини [61].  

Європейська соціальна хартія (переглянута) визначає зміст права особи 

на захист від бідності та соціального відчуження [56]. Зокрема, ст. 30 

передбачає декілька гарантій: 1) закріплює суб’єкта – особа або члени її сім’ї; 

2) визначає завданнями соціального захисту: “вживати заходів для надання 

особам, що живуть або можуть опинитися в ситуації соціального відчуження 



 35 

або бідності”; 3) окреслює зміст права на соціальний захист: “ефективний 

доступ, зокрема, до роботи, житла, професійної підготовки, освіти, культури і 

соціальної та медичної допомоги”; 4) зобов’язання держав-учасниць 

“переглядати ці заходи з метою їхнього коригування у разі необхідності” 

[56]. Статтею 13 Європейської соціальної хартії (ч. 1) визначено обов’язок 

держав-учасників забезпечити, щоб будь-якій малозабезпеченій особі, яка 

неспроможна отримати достатніх коштів своїми власними зусиллями або з 

інших джерел, зокрема допомоги по соціальному забезпеченню, надавалась 

належна допомога, а у разі захворювання забезпечувався догляд, якого 

вимагає стан її здоров’я [56]. Частиною 3 ст. 31 цього ж європейського 

стандарту передбачено обов’язок встановлення цін на житло, які доступні 

для малозабезпечених осіб. 

Ще один міжнародний стандарт, Хартія основних прав Європейського 

Союзу (ч. 3 ст. 34) визначає, що з метою боротьби з соціальним 

відторгненням і бідністю Європейський Союз визнає і дотримує право на 

отримання соціальної допомоги і житлових субсидій, призначених для 

забезпечення гідного існування для всіх, хто не володіє достатніми засобами, 

відповідно до умов, передбачених правом Європейських співтовариств, 

національним законодавством та практикою [330].  

Узагальнений аналіз наведених положень, дозволяє зробити висновки, 

що: 1) соціальний ризик малозабезпеченість може бути як індивідуальним 

(особа), так і колективним (сім’я); 2) заходи соціального захисту 

передбачають сукупність їх різновидів, основною метою надання яких є 

гідний рівень життя особи та превенція, зменшення чи подолання впливу 

негативних чинників соціальних обставин, зокрема бідності; 3) соціальні 

заходи формує держава-учасник, зважаючи на власні ресурси та на зміст 

соціальної потреби особи. 

З’ясовуючи зміст нормативно-правових актів у сфері досліджуваних 

правовідносин, робимо висновок, що сутність державного зобов’язання 
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України у сфері соціального захисту малозабезпечених осіб відповідно до 

законодавства (проєктів законів) поступово еволюціонує.  

Перший етап можна пов’язати із Державною програмою організації 

натуральної та грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення 

(1992 р.) [178]. Засобами соціального захисту в окреслений період були 

передбачені соціальні товари, натуральні види соціального захисту. Згодом 

(вересень 1992 р.-1993 р.) [224] було визначено безготівкову цільову 

державну грошову допомогу. Соціально-економічна криза середини 90-х 

років сприяла запровадженню системи безготівкової соціальної допомоги – 

субсидії на житлово-комунальні послуги (1995 р.) [221]. Перший Закон 

України у сфері соціального захисту малозабезпечених осіб з’явився 2000 р. 

[179], започаткувавши системну виплату грошової державної соціальної 

допомоги. Постійні зміни, що вносилися в цей Закон України впродовж 

двадцяти років змінювали зміст та юридичні засоби адресності такої 

допомоги. Тоді ж (2001 р.) вперше Указом Президента України була 

затверджена Стратегія подолання бідності, у якій визначили поняття 

бідності, її рівнів, напрямів державної політики у подоланні бідності та 

способи моніторингу дієвості Стратегії. Як декларація майбутніх дій були 

передбачені: поглиблення адресності допомог, запровадження єдиної 

методики обчислення середньодушового доходу малозабезпечених як 

передумова всіх видів їхнього соціального захисту, адміністративно-

фінансова консолідація програм соціального захисту, поліпшення житлових 

умов соціально-вразливих верств населення, запровадження необхідних 

програм соціальних послуг. Все це впроваджується поступовими кроками в 

єдину загальнодержавну систему соціального захисту малозабезпечених осіб 

з метою приведення її до міжнародних соціальних стандартів та 

конституційних засад [301]. 

Важливим кроком розширення змісту політики соціального захисту 

малозабезпечених осіб у напрямі реалізації положень Стратегії подолання 
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бідності стало прийняття Законів України “Про соціальні послуги” (2003 р.) 

[220] та “Про житловий фонд соціального призначення” (2006 р.) [184].  

Одночасно із розвитком програм соціального захисту 

малозабезпечених осіб змінюється його ідеологія. Про зміну парадигми 

сучасної політики соціального захисту, констатуючи перехід від 

патерналістської, за якою основний тягар соціального захисту лежить на 

державі, до неопатерналістської – модель активного сприяння державою 

забезпечувати самим себе через страхові механізми, робить висновок 

М.М. Шумило [339, с. 292-293].  

Сприяння економічній самостійності малозабезпечених як новий 

напрям соціального захисту малозабезпечених осіб закріплено у Стратегії 

подолання бідності 2016 р. [300]. Важливою в контексті оновлення акцентів 

соціального захисту малозабезпечених осіб з метою їх економічної 

самостійності та подолання ними правового становища малозабезпеченості 

могла б стати соціальна послуга сприяння працевлаштуванню. Гарантія 

ефективного доступу малозабезпечених осіб зокрема, до роботи, житла, 

професійної підготовки, освіти передбачена як пріоритетна європейськими 

соціальними стандартами (ст. 30 Європейської соціальної хартії 

(переглянутої) [56]. А серед п’яти показників стратегічного розвитку 

Європейського Союзу “Європа-2020” визначено наступні: рівень зайнятості 

населення у віці 20-64 років повинен становити 75%, скорочення на 20 млн. 

кількості осіб, яким загрожує небезпека опинитись за межею бідності [354]. 

Відповідний курс європейських держав відображено також і у 

наукових джерелах. Так, у монографічному дослідженні, за редакцією 

В.В. Латік та В.В. Мущиніної визначено, що основними тенденціями і 

особливостями функціонування системи соціального забезпечення у 

європейських державах є: зміна акцентів від благодійності держави до 

переорієнтації працездатних громадян у соціальному забезпеченні на власні 

можливості та сили; створення соціальних та економічних умов для 

соціального самозахисту та соціальної безпеки через власні внески на основі 
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саморегуляції свого потенціалу; посилення надання адресної допомоги; 

впровадження гендерної рівності – індивідуально орієнтовані виплати; 

організація соціального забезпечення осіб, які зайняті на нетипових роботах; 

реалізація програм боротьби з бідністю та маргіналізацією; децентралізація 

надання та запровадження платних соціальних послуг, перехід від 

стаціонарного до хатнього соціального обслуговування [292, с. 133]. 

Спробу відійти від стандартного, так званого “пасивного” соціального 

захисту громадян було зроблено також і в Україні. Зокрема, у період 2017-

2018 р.р. Міністерством соціальної політики України за підтримки Світового 

банку в якості пілотної була запроваджена програма “Рука допомоги”. 

Учасниками пілотного проєкту визначено непрацюючих працездатних осіб – 

членів сімей, які отримують державну соціальну допомогу як 

малозабезпечені (абз. 1 п. 2) [148]. Залучення учасників проєкту до трудової 

діяльності здійснюється державною службою зайнятості шляхом: сприяння 

працевлаштуванню, зокрема на нові робочі місця; надання безвідсоткової 

фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької 

діяльності; пропонування участі в громадських роботах та інших роботах 

тимчасового характеру (п. 3) [148]. 

За результатами аналізу дієвості відповідного проєкту станом на 

01.12.2018 р. 243 осіб (115 — у Львівській обл.) в пілотних регіонах 

захистили бізнес-плани, 213 із них вже отримали фінансову допомогу, і ще 

30 очікували на неї [17]. 

У продовження виконання задекларованої політики серед основних 

заходів подолання бідності відповідно до плану на 2019 р. з реалізації 

Стратегії подолання бідності виділено мінімізацію ризиків бідності та 

соціального відчуження найбільш вразливих категорій населення, 

забезпечення подальшого реформування системи соціальної підтримки та 

зменшення масштабів бідності серед вразливих верств населення [192]. 

Зазначеною Стратегією передбачено запровадити: удосконалення порядку 

надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям шляхом 
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встановлення обов’язкової умови щодо участі працездатних членів 

малозабезпечених сімей у період отримання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям у громадських роботах, організованих за 

сприянням місцевих органів виконавчої влади, на строк, який 

визначатиметься залежно від розміру допомоги; розроблення механізмів 

стимулювання малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб до 

самозабезпечення для виведення їх із нужденності за результатами 

проведення пілотного проекту [192].  

01.07.2020 р. набули чинності норми, які закріпили деякі механізми 

сприяння економічній самостійності найменш соціально захищених сімей 

[169]. Передбачено, що державна служба зайнятості може надавати допомогу 

на здобуття економічної самостійності малозабезпеченій сім’ї – 

безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, яка надається одноразово 

непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім’ї для 

організації підприємницької діяльності та сприяння її економічній 

самостійності (ст. 9 Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” [179]). 

Запровадження концепції економічної самостійності малозабезпечених 

осіб також передбачає вжиття заходів уповноваженими суб’єктами щодо 

залучення громадян-членів малозабезпечених сімей до активної діяльності 

шляхом сприяння їхньому працевлаштуванню. Категорії громадян, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню визначено чинною ч. 1 

ст. 14 Закону України “Про зайнятість населення” [188]. 01.07.2020 року до 

наведеного переліку була додана категорія “непрацюючі працездатні особи, 

які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” 

[169]. Також передбачено, що заходи щодо сприяння зайнятості 

спрямовуються на створення стимулів для інтеграції на ринок праці 

непрацюючих працездатних осіб-членів малозабезпечених сімей [169]. 

Ухвалені доповнення до Закону України “Про зайнятість населення” 

передбачають поширення на роботодавців, які працевлаштовуватимуть 
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малозабезпечених осіб, заходів стимулювання працевлаштування громадян, 

які передбачені ст. 26 Закону України “Про зайнятість населення”. Так, 

відповідно до вказаної статті роботодавцю, який працевлаштовує на нове 

робоче місце громадян, зазначених у ч. 1 ст. 14 цього Закону (окрім 

визначених п. 7 ч. 1 ст. 14) та яким надано статус безробітних, за 

направленням державної служби зайнятості, строком не менше ніж на два 

роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за 

місяць, за який він сплачений [188].  

Необхідність внесення до чинного та перспективного законодавства 

змін стосовно стимулювання діяльності роботодавців в частині залучення 

ними більшої кількості працюючих кадрів, зокрема працевлаштування 

соціально-незахищених верств населення аргументував С.В. Венедіктов. 

Таке стимулювання, за переконаннями вченого, може бути виражено шляхом 

закріплення на законодавчому рівні для роботодавців, що застосовують 

наведені заходи, податкових пільг, збільшення інтервалу їх перевірок 

відповідними державними контролюючими органами, надання трудо-

правових переваг поряд з іншими особами тощо [20, с. 139].  

Важливим напрямом стимулювання зайнятості малозабезпечених осіб 

як частини впроваджуваної в Україні державної концепції економічної 

самостійності її громадян може стати активізація соціального 

підприємництва як соціально-усвідомленого ведення бізнесу для 

пом’якшення соціальних проблем, шляхом вироблення законодавчих 

гарантій у податковій, економічно-організаційній, кредитній, соціально-

страховій сфері. Вже сьогодні відомий позитивний досвід прямого 

фінансування соціальних підприємств за Програмою соціального 

інвестування Фонду WNISEFF через пільгове кредитування цих підприємств 

на обладнання або поповнення обігових коштів [331, с. 18]. Ефективному 

впровадженню у вітчизняну практику соціального захисту вразливих груп 
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населення, зокрема малозабезпечених осіб, сприяло б прийняття Закону 

України “Про соціальне підприємництво”. 

У 2015 р. був зареєстрований проєкт Закону України “Про соціальні 

підприємства” [158]. Відповідно до нього соціальним підприємством 

визначається суб’єкт господарювання, утворений юридичними та/або 

фізичними особами, пріоритетом діяльності якого є досягнення соціальних 

результатів, зокрема, у сфері охорони здоров’я, освіти, науки, культури, 

навколишнього середовища, надання соціальних послуг та підтримки 

соціально вразливих груп населення (безробітних, малозабезпечених, осіб 

похилого віку, осіб з інвалідністю та інших встановлених законодавством 

осіб) (ч. 1 ст.1 проєкту Закону України “Про соціальні підприємства”).  

Критеріями, згідно із яким підприємство може отримати статус 

соціального пропонується ухвалити: 1) забезпечення робочим місцем осіб, 

віднесених до соціально вразливих верств населення, частка зайнятості яких 

становить не менше половини загальної кількості працюючих на 

підприємстві; 2) надання соціальних послуг, визначених Законом України 

“Про соціальні послуги”, за умови, що більше половини отримувачів цих 

послуг є соціально вразливі верстви населення; 3) забезпечення робочим 

місцем та надання соціальних послуг особам із соціально вразливих верств 

населення, якщо частка зайнятості таких осіб становить не менше 30% 

загальної кількості працюючих на підприємстві та не менше 30% 

отримувачів соціальних послуг відповідно; 4) реалізація продукції 

підприємства особам із числа соціально вразливих за цінами собівартості 

продукції або нижче собівартості; 5) інвестиції у соціально значимі проекти 

(ч. 2 ст. 1 проєкту Закону України “Про соціальні підприємства”) [158]. Такі 

пропозиції є позитивними як в аспекті додаткових можливостей залучення 

малозабезпечених осіб до трудової діяльності, так і в контексті надання їм 

значної частини соціальних послуг, необхідних для щоденної 

життєдіяльності, за собівартістю. 
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Для сприяння розвитку соціальних підприємств важливими є державні 

гарантії їх діяльності та розвитку. Стаття 19 проєкту Закону України “Про 

соціальні підприємства” передбачає заходи державної підтримки, серед яких 

пільги з оподаткування, якщо особа впроваджує інвестиційну діяльність, у 

земельних питаннях, поворотна та безповоротна фінансові допомоги, позики, 

сприяння у наданні пріоритетів при розміщенні державного замовлення і 

виконанні державних цільових програм, у працевлаштуванні вразливих 

категорій осіб та в інших формах, передбачених законом. Пропонується, що 

фінансування соціальних проєктів здійснюватиметься коштом державного 

бюджету на поворотних (бюджетні позички) і безповоротних засадах через 

установи уповноважених банків, визначених Кабінетом Міністрів України і 

Національним банком України [158].  

Ухвалення зазначеного Закону України є необхідним кроком для 

розширення заходів підвищення рівня життя малозабезпечених осіб через 

активне залучення їх до трудової діяльності. А впровадження в Україні 

системи загальнодержавних, регіональних, місцевих цільових програм 

соціального підприємництва дозволить використовувати різні організаційно-

правові форми соціального захисту, зокрема і недержавні.  

Підсумовуючи вищенаведений аналіз можливих програм сприяння 

економічної самостійності у системному поєднанні із іншими видами 

соціального захисту малозабезпечених осіб, що вже активно застосовуються 

(соціальні допомоги, субсидії) або перебувають у поступальному розвитку 

(соціальні послуги, соціальне житло), вважаємо, що загальнодержавна 

політика подолання бідності як комплексна діяльність держави та 

недержавних суб’єктів у напрямі забезпечення відповідного міжнародним 

стандартам гідного рівня життя особи повинна базуватися на розумному 

балансі засад індивідуальної (сімейної) й солідарної відповідальності, 

поєднувати програми потребового життєво-необхідного соціального захисту 

(соціальні бюджетні чи благодійні допомоги, соціальні послуги, соціальні 

субсидії тощо) та економічної самостійності малозабезпечених осіб (послуги 
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працевлаштування та соціального супроводу при працевлаштуванні, а також 

законодавче закріплення обов’язку участі особи у власному чи сімейному 

матеріальному забезпеченні державними програмами соціальних допомог). 

Ще одним актуальним питанням у сфері соціального захисту 

малозабезпечених осіб є визначення організаційно-правових форм такого 

захисту. 

“Організаційно-правова форма, за висновком Л.П. Шумної, – це 

законодавчо передбачений спосіб реалізації громадянами свого права на 

соціальне забезпечення, який має спеціальні завдання й зумовлений 

соціальними ризиками, видами забезпечення, колом суб’єктів, які його 

отримують і які його надають, а також джерелами й порядком формування 

відповідних коштів. Значення їх полягає в тому, що вони створюють 

підґрунтя для більш раціонального розподілу фінансово-матеріальних 

ресурсів на соціальне забезпечення і для використання останніх за 

принципом соціальної справедливості” [343, с. 394].  

Сучасна законодавча та наукова доктрина соціального захисту 

базується на визнанні пріоритетності державної (загально-бюджетної) 

організаційно-правової форми його здійснення. Однак вже сьогодні 

активними є програми муніципального та недержавного соціального захисту. 

Винятково держава є зобов’язаним суб’єктом у визначенні 

конституційного права людини на соціальний захист, запропонованому 

Г.О. Яковлєвою: “закріплені в Конституції та міжнародних правових 

документах, а також поширені в інших нормативно-правових актах України 

беззаперечні права людини на отримання від держави того чи іншого виду 

безповоротної матеріальної допомоги (або допомоги, що не має 

матеріального характеру), що спрямована на забезпечення гідного рівня 

життя особи, яка за тих чи інших життєвих обставин потребує такої 

допомоги” [348, с. 103]. Аналогічної концепції дотримується Л.М. Сіньова 

[282, с. 10,14], О.М. Пономаренко [135, с. 195], В.Л. Стрепко [303, с. 7]. 

А.Ю. Зєлєніна доводить, що не можна передавати інститутам громадянського 
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суспільства, приватним структурам вирішення питань соціального 

забезпечення, оскільки лише держава має усі необхідні механізми для їх 

вирішення [63, с. 83]. 

Серед висновків вчених зустрічаємо різні аргументи доцільності 

розширення застосовуваних видів організаційно-правових форм соціального 

захисту. Зокрема, М.Ю. Фьодорова вважає, що держава, виступаючи 

гарантом та суб’єктом, який здійснює контроль, намагається уникнути 

частини своїх соціальних зобов’язань та передати їхню реалізацію іншим 

суб’єктам – недержавним. Водночас це сприяє формуванню багаторівневої 

системи соціального захисту [327, с. 717]. На думку С.М. Синчук, ринкові 

економічні реалії та нездатність держави створити належний механізм 

реалізації особою права на соціальне забезпечення зумовлюють доцільність 

запровадження поряд із державними недержавних форм здійснення 

соціального забезпечення [279, с. 31]. 

Проаналізувавши узагальнення, здійснені О.В. Длугопольським  (таб. 

3) щодо частки державних видатків у моделях соціального захисту в розрізі 

країн світу, робимо висновок про зменшення ролі держави у фінансуванні 

соціальних програм, незалежно від виду моделі соціального захисту, яка 

використовується відповідною державою. Для прикладу: Австрія 

(корпоративна модель) з 21,2% ВВП у 1960 р. до 2.3% у 2006; 

Великобританія (залишкова модель) з 32,2% до 1,4%; Данія (скандинавська 

модель) з 24,8% до 1,2%; Португалія (рудиментарна модель) з 17% до 2,7% 

[53, с. 152]. 

В Україні видатки Державного бюджету все ще залишаються 

високими. Лише у 2017 р. було витрачено 11930,4 млн грн на фінансування 

допомоги малозабезпеченим сім’ям [291, с. 106]. Водночас розмір допомоги 

не забезпечує особі соціальні виплати на рівні прожиткового мінімуму. А на 

фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги витрати з 

Державного бюджету України збільшилися з 1034,9 млн грн (2010 р) до 

62921,0 (2017р.) [291, с. 108]. Видатки Державного бюджету України 
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відповідно у 2020 р. на соціальний захист складатимуть 36,43%, з них 21,7% 

у Пенсійний фонд України [22]. Такий відносно високий показник витрат 

свідчить, що недержавна як альтернативна організаційно-правова форма 

соціального захисту лише розвивається в Україні. 

З огляду на конституційні зобов’язання держави Україна щодо 

соціального захисту особи на рівні достатнього рівня життя (ст. 48 

Конституції України), який має законодавче закріплення у формі державних 

соціальних стандартів, робимо висновок про обсяг соціальних державних 

гарантій на рівні мінімальних потреб життєіснування людини (на рівні 

державних соціальних стандартів). Усі інші, понад державні, соціальні 

гарантії є об’єктом індивідуальної або колективної соціальної 

відповідальності, сферою муніципальних (поза державними субвенціями та 

делегованими повноваженнями) та недержавних організаційно-правових 

форм.  

Органи місцевого самоврядування можуть бути зобов’язаними 

суб’єктами щодо загальнодержавних програм соціального захисту, а також у 

межах регіональної або локальної організаційно-правової форми відповідно 

до Закону України “Про місцеве самоврядування” [201] та актів, прийнятих 

ними, про заходи соціальної підтримки незахищених верств населення 

коштом місцевих бюджетів. 

Концепція залучення малозабезпечених осіб до активної політики 

зайнятості також передбачає делегування до повноважень виконавчих 

органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціального захисту 

населення повноваження з організації проведення безоплатних робіт 

тимчасового характеру для непрацюючих працездатних осіб, які мають право 

на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям відповідно до 

Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям” [192; 225]. Пропоновані до ухвалення законодавчі новації не 

підтримуємо з огляду на обґрунтовані науковцями й потребуючі 

нормотворчого та практичного впровадження концепції недискримінації у 
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трудових правовідносинах [24, с. 18-20], справедливої оплати праці [2, с. 8], 

гідної праці [1, с. 19-20; 335, с. 109-112], а також, зважаючи на аргумент 

неможливості визначити розумну межу співвідношення розміру отримуваної 

державної соціальної допомоги та вартості виконаних одержувачами такої 

допомоги робіт. За таких обставин кращою видається можливість залучення 

осіб до тимчасових або громадських робіт відповідно до ст. 31 Закону 

України “Про зайнятість населення” [188] та Порядку організації 

громадських та інших робіт тимчасового характеру [144] за направленням 

територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції або ж з 

ініціативи виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з 

відповідною винагородою – заробітною платою за виконаний обсяг робіт. Це, 

передусім, заохочуватиме особу до здійснення трудової діяльності, 

підвищуватиме самооцінку щодо здатності та можливості самостійно 

отримати дохід, впливатиме на розмір державної соціальної допомоги на 

наступний період. 

Суб’єктами соціального захисту малозабезпечених осіб також можуть 

бути: 1) фізичні особи відповідно до ст. 13 Закону України “Про соціальні 

послуги” [219]), 2) особи, які займаються благодійною діяльністю самостійно 

або благодійні організації на підставі Закону України “Про благодійну 

діяльність та благодійні організації” [166]), 3) волонтери на підставі Закону 

України “Про волонтерську діяльність” [171]. Відповідно до даних 

Державної служби статистики України кількість благодійних організацій, які 

здійснюють соціально-захисну діяльність, зростає: станом на квітень 2019 р. 

таких зареєстровано 18557, квітнень 2018 р. – 17897, квітень 2017 р. – 17062 

[291]. 

Специфіку правового статусу органів місцевого самоврядування, 

благодійників, волонтерів як зобов’язаних суб’єктів у правовідносинах 

соціального забезпечення розглянуто у працях С.М. Синчук [273, с. 396-400; 

272, с. 254-257], як сервісних суб’єктів у дисертації Г.О. Яковлєвої [349, 
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с. 208-210, 291-295]. Особливостями громадських, благодійних, релігійних 

організацій, фізичних осіб як суб’єктів, які надають соціальне 

обслуговування, на думку О.О. Гірник, є: 1) вони самостійно визначають 

види соціального обслуговування; 2) надають соціальне обслуговування поза 

державною системою забезпечення та незалежно від законодавчо 

закріплених соціальних стандартів; 3) здійснюють соціальне обслуговування, 

яке не вимагає спеціальної освіти, професії, спеціальності та досвіду [41, 

с. 168]. 

У сфері недержавного соціального захисту існує ще чимало проблем. 

Зокрема, Г.О. Яковлєва наголошує на недоліках сучасного законодавства про 

волонтерство в частині відсутності конкретних податкових пільг для осіб, які 

його здійснюють та аргументує необхідність розгляду питання про 

впровадження загальних стандартів надання волонтерської допомоги у сфері 

соціального забезпечення [349, с. 292]. 

Погоджуємося, що держава як гарант соціальних прав повинна 

стимулювати розвиток різних форм допомоги бідним. На нашу думку, 

важливим є питання часткового звільнення благодійних організацій від 

податкових зобов’язань. Зокрема, вважаємо позитивним факт затвердження 

Переліку засобів, товарів (робіт, послуг), сума (вартість) благодійної 

допомоги для закупівлі або у вигляді яких не включається до 

оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб [191]. 

Вказаним переліком визначено товари (роботи, послуги) на відповідні 

потреби внутрішньо переміщених осіб, інших відповідних категорій осіб, що 

звільняються від ПДФО згідно із пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 та абз.2 пп. “а” 

пп. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу України [127]. 

Важливим в контексті даного аналізу є питання про оподаткування 

благодійної допомоги, наданої особі. Стаття 164 Податкового Кодексу 

України містить перелік доходів фізичних осіб, які підлягають 

оподаткуванню [127]. З аналізу зазначеної статті резюмуємо, що отримана 

благодійна допомога є доходом особи, з якої має бути сплачено податок. 
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Звільняються від сплати відповідних податків лише бенефіціарії, які 

отримують цільову допомогу на лікування та медичне обслуговування, а 

також нецільову благодійну допомогу, якщо її розмір не перевищує суми 

граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. 1 пп. 169.4.1 

Податкового Кодексу України, встановленого на 1 січня такого року (у 2020 

р. це 2940 грн сукупно за рік одній особі). 

Вважаємо, що зазначене питання слід розглянути аналогічно правовій 

позиції, викладеній у рішенні Великої палати Конституційного Суду України 

у справі про оподаткування пенсій і щомісячного довічного грошового 

утримання від 27.02.2018 р. [230]. За нею, право на пенсійне забезпечення є 

складовою конституційного права на соціальний захист….. не є заробітком 

громадян та іншим доходом, пов’язаним з будь-яким видом діяльності. 

Відтак, вважаємо, що соціальні виплати, зокрема благодійні допомоги 

малозабезпеченим сім’ям не повинні оподатковуватися. 

Узагальнюючи дослідження, викладені в цьому підрозділі, під 

соціальним захистом малозабезпечених осіб розуміємо систему державних, 

муніципальних та недержавних заходів обов’язкового й добровільного 

характеру, які вживаються з метою реалізації державної соціальної політики 

подолання бідності, а також спрямовані на компенсацію особі наслідків 

соціального ризику малозабезпеченості та створення умов для забезпечення 

їй (особі) рівня життя відповідно до державних соціальних стандартів. 

 

 

1.3 Юридичні гарантії соціального захисту малозабезпечених осіб в Україні 

 

Юридичні гарантії у доктрині права визначають як: встановлені 

державою юридичні норми, які спрямовані на забезпечення прав людини, а 

також практична діяльність із застосування цих норм та правозастосовні акти 

відповідних органів влади [228, с. 7-8]; правові засоби і способи, за 

допомогою яких реалізуються, охороняються, захищаються права і свободи 
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громадян, усуваються порушення прав і свобод, поновлюються порушені 

права [87, с. 28-29]. Вони відображені у правових актах, які приймаються 

державними органами і є сукупністю умов та спеціальних правових способів 

і засобів, які визначають умови і порядок реалізації безперечного здійснення 

прав і свобод особи, а також їх охорону, захист і відновлення у разі 

порушення [99, с. 137]. Тож гарантіями є законодавче закріплення умов, за 

яких реалізація прав і свобод стає можливою. Такі умови можуть бути в 

різних суспільних сферах – технічних, організаційних, правових та ін [18, 

с. 13]. Поряд із терміном гарантії в юридичній літературі послуговуються й 

іншим, однак з тотожним змістом поняттям “юридичний механізм 

забезпечення прав” [90, с. 11]. 

Вчені по-різному обґрунтовують їх види. Зокрема такими називають: 1) 

юридичні акти (закони, підзаконні та інші нормативні акти, які містять норми 

про права і свободи людини); організаційно-правову діяльність суб’єктів 

права; спеціальні гарантуючі методи впливу на суспільні відносини 

(правотворчі, правореалізуючі та контрольно-наглядові процеси, спрямовані 

на забезпечення прав і свобод людини) [99, с. 135]; 2) стан законодавства, 

його стабільність і відповідність розвитку відносин у суспільстві, рівень 

юридичної техніки; стан діяльності з попередження і припинення 

правопорушень, зокрема, заходів юридичної відповідальності; доступність і 

якість правосуддя; ефективність контролю за реалізацією правових актів 

[298, с. 195]; 3) юридичні обов’язки як система норм та приписів, дотримання 

яких є загальнообов’язковим, гарантує людині певні блага та юридичну 

відповідальність як встановлені законом обмеження благ людини, яка 

вчинила правопорушення, яке забезпечується державою [8, с. 63]; 

нормативні, організаційно-правові, процесуальні та процедурні гарантії 

права на соціальний захист [268, с. 55]. Розмежування понять гарантій 

“охорони” та “захисту” у трудовому праві пропонує В.М. Андріїв [7, с. 162-

163].  



 50 

Узагальнюючи вищенаведені наукові визначення та види, юридичні 

гарантії соціального захисту малозабезпечених осіб розглядатимемо як 

систему нормативно закріплених правових умов та процедур здійснення 

соціального захисту, охорони і захисту прав громадян у цій сфері. 

Гарантіями реалізації є система юридичних норм, які закріплюють право 

відповідних суб’єктів на соціальний захист; визначають стандарти та 

нормативи; містять перелік зобов’язаних суб’єктів у державній сфері та 

передбачають можливість створення таких у недержавній; окреслюють 

процедуру реалізації малозабезпеченою особою права на соціальний захист. 

Спробуємо більш детально проаналізувати їх систему.  

Юридичне закріплення права малозабезпечених осіб на соціальний 

захист відбувається як на міжнародному, так і на національному рівнях. 

Основними міжнародними актами у цій сфері є Конвенція про захист прав та 

основоположних свобод людини 1950 р. [80], Європейська соціальна хартія 

[56], Європейський кодекс соціального забезпечення [57], Конвенція про 

мінімальні норми соціального забезпечення № 102 [81], Європейська 

конвенція про соціальне забезпечення [55]. Угода про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

закріплює обов’язок співробітництва між сторонами для досягнення 

визначених Угодою цілей, серед яких: посилення рівня соціального захисту 

та модернізації систем соціального захисту, зокрема щодо якості, 

доступності та фінансової стабільності, а також скорочення бідності та 

посилення соціальної єдності [323]. 

Зміст міжнародних стандартів соціального захисту ґрунтовно 

досліджено у наукових працях М.М. Шумила [340, с. 243–249] та 

В.Л. Костюка [84, с. 68-73]. І.А. Андрієнко аргументує, що міжнародними 

стандартами соціального захисту малозабезпечених осіб є: 1) всезагальність 

(надання допомоги усім особам, які зазнали ризику малозабезпеченості); 2) 

забезпечення заходами соціального захисту малозабезпечених осіб рівня 
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життя, який включає їжу, одяг, житло; 3) обов’язком держави є виділення для 

цього ресурсів; 4) допомоги у зв’язку із малозабезпеченістю можуть 

передбачати різні форми допомог, а тривалість їх виплати не може бути 

меншою часу впливу соціального ризику [5, с. 6]. 

Закріплюючи у ст. 46 Конституції України право особи на соціальний 

захист, держава визначила мінімальні межі такого захисту – гарантія рівня 

життя, не нижчого від прожиткового мінімуму, встановленого законом [82]. 

А ст. 48 проголошує право кожного на достатній життєвий рівень для себе і 

своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.  

Конституційні положення щодо права особи на соціальний захист та 

його межі деталізовано в інших законах та підзаконних нормативно-правових 

актах. Сукупність таких актів в Україні є неуніфікованою, їх, зрештою, не 

можна назвати системою, оскільки відсутні чіткий горизонтальний та 

вертикальний взаємозв’язок як елементів цілісної єдності. Відзначаємо 

безсистемність та неузгодженість положень законодавства у сфері 

соціального захисту малозабезпечених осіб щодо єдиного розуміння 

малозабезпеченості особи та її видів. Це негативно впливає на формування 

універсальної та комплексної системи соціального захисту. 

Основним нормативно-правовим актом у цій сфері вважається Закон 

України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” [179]. 

Однак соціальний захист малозабезпечених осіб передбачено й іншими 

Законами України: “Про житловий фонд соціального призначення” [184], 

“Про соціальні послуги” [219], “Про забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитку” [186], “Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування” [185], “Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей” [207] тощо. Деякі види соціального захисту визначені у 

нормативно-правових актах, які регулюють інший вид відносин. Так, 
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порядок надання податкової пільги передбачено ст. 169 Податкового Кодексу 

України [127].  

Правозастосування ускладнене значною чисельністю підзаконних 

нормативно-правових актів, які супроводжують кожен закон (підзаконні 

нормативно-правові акти проаналізовано щодо кожного виду соціального 

захисту у підрозділах 2.1, 2.2, 3.1-3.3). Соціальні субсидії, які в сучасних 

умовах набули поширеності як соціально-захисний захід щодо осіб, не 

здатних самостійно оплатити вартість житлово-комунальних послуг, до тепер 

не врегульовані нормативно-правовим актом вищої сили. А Положення про 

порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива (1995 р.) [221] змінювалося 56 

рази [74], є складним за змістом та відсилає до чималої кількості інших 

підзаконних актів.  

На безсистемність та спорадичність законодавства у сфері соціального 

захисту, кризу джерел соціального законодавства – його інфляцію, звертає 

увагу М.М. Шумило [339, с. 292]. Шляхи удосконалення соціального 

законодавства неодноразово обґрунтовувалися у наукових працях й інших 

вчених: 1) необхідність кодифікації (С.М. Прилипко [163, с. 9], 

О.М. Ярошенко [350, с. 52-54]); 2) доцільність інкорпорації як передумови 

кодифікації (О.В. Тищенко [318, с. 67]), 3) зміст та структура Соціального 

кодексу (С.М. Синчук [277, с. 261-264]), 4) потреба консолідації 

законодавства про соціальне обслуговування (О.О. Гірник [41, с. 155-164]), 5) 

доцільність прийняття Закону України, який би передбачав загальні засади 

реалізації права на державну допомогу малозабезпечених осіб (І.С. 

Андрієнко [5, с. 12]). 

Сучасні тенденції розвитку соціального захисту малозабезпечених осіб 

виводять її за рамки лише допомогового та державного забезпечення. За умов 

підвищення значимості політики соціального захисту бідних (ціль №1 Цілей 
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сталого розвитку ООН на 2016-2030 роки) [333] у світі та з метою вирішення 

проблеми якісного законодавчого регулювання відносин соціальної політики 

подолання бідності в Україні на основі Стратегії подолання бідності [300] 

з’явилась об’єктивна потреба у створенні багатогранної та інтегрованої 

системи соціального захисту малозабезпечених осіб та здійсненні 

уніфікованого правового регулювання відносин зазначеного виду. 

Погоджуємося із висновками вчених, що справжня кодифікація соціального 

законодавства в Україні все ще передчасна з огляду на факт відсутності 

державної концепції розвитку державних та недержавних страхових та 

бюджетних соціальних програм. Однак розробка єдиного цілісного Закону 

України “Про соціальний захист малозабезпечених осіб” видається вчасною 

та потрібною. Зазначений Закон України визначатиме види такого захисту 

(соціальні допомоги, соціальні послуги, соціальне житло, соціальні субсидії 

тощо), правові умови та засади їх надання; об’єднає всі норми, які регулюють 

відносини соціального захисту у разі настання соціального ризику 

малозабезпеченість з дотриманням вимог законодавчої техніки, й 

пріоритетно, зможе бути зручним у правозастосуванні щодо змісту та форми 

як для пересічних громадян, так і уповноважених суб’єктів.  

У системі гарантій реалізації малозабезпеченими особами права на 

соціальний захист важливе значення мають законодавчо встановлені 

державні соціальні стандарти. Базовим нормативно-правовим актом, який 

визначає основні засади формування політики державних соціальних 

стандартів на основі положень (ст. 48) Конституції України є Закон України 

“Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” [177].  

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про державні соціальні стандарти 

та державні соціальні гарантії” [177], державні соціальні стандарти – це 

встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні 

норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних 

державних соціальних гарантій. Державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сім’ям є державною соціальною гарантією, яка 
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встановлена законом та забезпечує рівень життя особи не нижчий від 

прожиткового мінімуму (абз. 3 ст. 1 [177]). Аналізуючи зазначений Закон 

України, розмежовуємо дві групи державних соціальних стандартів у системі 

соціального захисту малозабезпечених осіб: 1) визначають рівень життя 

громадян, що є критерієм визначення соціальної потреби особи/сім’ї у 

соціальному захисті з боку держави; 2) визначають обсяги матеріального 

забезпечення у разі настання соціального ризику.  

Зазначені стандарти затверджені на законодавчому рівні переважно на 

кожен із видів соціального захисту, який гарантує держава. Узагальнивши 

положення Законів України “Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії” та “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям”, робимо висновок, що прожитковий мінімум як вартісна величина 

достатнього для забезпечення нормального функціонування організму 

людини, збереження його здоров’я набору продуктів харчування, а також 

мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, 

необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб 

особистості (абз. 4 ч. 1 ст. 1) [177], одночасно є тим стандартом, який 

визначає соціальну потребу особи та слугує основою гарантії забезпечення. 

Він є критерієм встановлення статусу малозабезпеченої особи/сім’ї, а також 

визначення обсягу соціального захисту (наприклад, державної соціальної 

допомоги, соціальної пільги тощо).  

В контексті соціального захисту, зокрема малозабезпечених осіб, 

важливим є питання гарантування особі доходу на рівні прожиткового 

мінімуму лише соціальними виплатами в межах державної системи їхнього 

соціального захисту чи сукупністю соціальних виплат, або інших видів 

соціального захисту в межах різних організаційно-правових форм, серед яких 

муніципальна, недержавна тощо. Окреслене питання є актуальним і щодо 

інших видів соціального захисту, який надається поза рамками державних чи 

субсидованих державою соціальних програм (додаткових субсидій на 
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житлово-комунальні послуги, соціальні пільги, соціальні послуги тощо в 

межах відокремлених адміністративно-територіальних одиниць). 

Необхідність аналізу зумовлена практичною ситуацією [117]. 

Благодійним фондом “Крокуємо з турботою” особі було надано допомогу у 

вигляді речей, що були у вжитку (дитячі, дорослі). За даними місцевого 

управління соціального захисту в результаті автоматизованої звірки 

Державної фіскальної служби України виникла переплата коштів державної 

соціальної допомоги як малозабезпеченій сім’ї через надання їй допомоги 

благодійним фондом. Державну допомогу призупинили та зробили припис 

про необхідність повернення переплачених коштів, а від фонду вимагали 

роз’яснень щодо надання благодійної допомоги цій жінці. У таких діях 

бачимо намагання держави частково перекласти тягар допомоги 

малозабезпеченим особам на благодійні організації. Благодійна допомога не 

може замінити державну та є додатковим заходом допомоги потребуючим 

громадянам. Тому припинення надання державної допомоги із зазначених 

мотивів вважаємо неправомірною. 

Повертаючись до питання державних соціальних стандартів, вважаємо, 

що соціальний захист в рамках муніципальної та недержавних організаційно-

правових форм повинен розглядатися як додатковий, такий, що надається 

поза державними соціальними стандартами. 

Передусім, функціональне призначення стандартів, передбачених 

Законом України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії” випливає із назви нормативного акту вищої юридичної сили. До 

того ж метою встановлення державних соціальних стандартів і нормативів є 

визначення (ст. 2): механізму реалізації соціальних прав та державних 

соціальних гарантій, передбачених Конституцією України; пріоритетів 

державної соціальної політики із забезпечення потреб людини в 

матеріальних благах і послугах та фінансових ресурсів для їх реалізації; 

розмірів видатків Державного бюджету України, бюджету Автономної 

Республіки Крим та місцевих бюджетів, соціальних фондів на соціальний 
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захист і забезпечення населення та утримання соціальної сфери [177]. Отже, 

недержавні програми соціального захисту розвиваються та функціонують 

поза чи понад державні соціальні стандарти. 

Ст. 19 зазначеного Закону України передбачає порядок визначення та 

застосування державних соціальних гарантій у реалізації саме державної 

соціально-економічної політики. Органи місцевого самоврядування, 

розробляючи та реалізуючи місцеві соціально-економічниі програми, можуть 

передбачати додаткові соціальні гарантії коштом місцевих бюджетів (ч. 3 ст. 

19). Із змісту норм Закону України, що аналізуємо, робимо висновок, що 

благодійні організації чи волонтери не визначені як зобов’язані суб’єкти 

щодо надання видів соціального захисту в межах та для забезпечення 

державних соціальних стандартів. І, нарешті, відповідно до ст. 16 Закону 

України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” 

саме держава гарантує забезпечення основних потреб громадян на рівні 

встановлених законом державних соціальних стандартів і нормативів. 

Підсумовуючи, робимо висновок, що державні соціальні стандарти, 

спрямовані на реалізацію конституційних засад у сфері соціального захисту 

осіб в Україні та передбачені Законом України “Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії” є імперативом їх забезпечення 

винятково в межах загальнодержавних організаційно-правових форм такого 

захисту. Муніципальні та недержавні організаційно-правові форми 

соціального захисту є винятково додатковими до державних, базуються на 

власних соціальних нормативах та передбачають забезпечення понад 

законодавчо-визначені державні соціальні стандарти.  

Реалізація права на соціальний захист відбувається через дії 

зобов’язаних суб’єктів, тому однією з його гарантій є законодавче 

визначення процедури реалізації. Найперше, варто відзначити, що відповідна 

процедура має свої особливості, залежно від виду соціального захисту для 

отримання якого звертається малозабезпечена особа. Специфіка реалізації 

такою особою права на соціальний захист може бути відображена через 
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послідовні три етапи: звернення за соціальним захистом; процедура 

встановлення факту соціальної потреби особи, відповідності потреби виду 

соціального захисту, його обсягу; прийняття рішення (про надання чи про 

відмову у наданні) уповноваженим суб’єктом. 

Аналіз законодавства у сфері соціального захисту малозабезпечених 

осіб дозволяє зробити висновок, що уповноваженими суб’єктами є: органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Для прикладу: 1) 

облік бездомних осіб за місцем їх проживання або місцем перебування 

ведеться відповідними закладами для бездомних осіб - центрами обліку, що 

створюються органами місцевого самоврядування та місцевими органами 

виконавчої влади (ст. 7 Закону України “Про основи соціального захисту 

бездомних осіб і безпритульних дітей” [207]); 2) рішення про 

надання/відмову у наданні соціальних послуг бюджетним коштом приймає 

структурний підрозділ з питань соціального захисту населення 

уповноважених органів системи надання соціальних послуг (ст. 21 Закону 

України “Про соціальні послуги”) [219]; 3) призначення і виплата державної 

соціальної допомоги здійснюються структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та 

Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних 

у містах (у разі їх утворення) рад за місцем проживання уповноваженого 

представника сім’ї (ст. 4 Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” [179]). 

Форму звернення малозабезпечених осіб для отримання усіх видів 

соціальної допомоги, компенсацій та пільг визначено Наказом Міністерства 

соціальної політики України № 441 [197]. Разом із заявою про призначення 

соціального захисту особа, яка звертається до уповноваженого органу 

повинна долучити пакет документів, які підтверджують її право на 

отримання конкретного соціального блага. Такими є довідка про склад сім’ї 

та декларація (довідка) про доходи, форми яких законодавчо передбачені 

[194, 196].  
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Варто відзначити, що попри намагання держави оновити порядок 

призначення та надання потребуючим громадянам соціального захисту до 

більш сучасного, цивілізованого рівня, все ж залишається чимало 

проблемних питань. І надалі зберігається бюрократизована система 

документообігу між суб’єктами, котрі призначають соціальний захист та 

суб’єктами, які на цей захист претендують. Так, п. 48. Постанови Кабінету 

Міністрів України “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” 

передбачено, що під час прийому документів для призначення житлової 

субсидії забороняється вимагати від громадян документи, подання яких не 

передбачено цим Положенням [221]. Водночас п. 49 цього ж акту 

встановлено можливість для розгляду питань, що належать до компетенції 

комісії, у випадках, передбачених цим Положенням, структурного підрозділу 

з питань соціального захисту населення запропонувати громадянину подати 

додаткові документи, які не передбачені цим Положенням [221]. Пункт 4 

Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям передбачає обов’язок органу соціального захисту 

населення з використанням інформаційних систем самостійно здійснювати 

перевірку відомостей щодо неотримання допомоги особою за місцем її 

реєстрації, у випадку якщо мова йде про призначення такої допомоги за 

місцем фактичного проживання [147]. Однак, і надалі органи соціального 

захисту населення продовжують вимагати у заявників самостійно подати 

довідку про неотримання такої допомоги за місцем реєстрації.  

Недосконалим, на нашу думку, є також порядок звернення громадян 

для отримання соціального захисту окремо за кожним видом забезпечення. 

Так, для отримання соціальної допомоги особа повинна звернутися із заявою, 

встановленого зразка та пакетом правопідтверджувальних документів, для 

отримання субсидії чи соціальних послуг документи, форми заяви та 

процедура звернення є іншими. Ускладнює процедуру отримання 
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соціального захисту обов’язок особи подати із заявою й інші документи, які 

підтверджують склад сім’ї, рівень доходів тощо. Зазначену інформацію 

уповноважений орган може отримати на підставі запиту від інших державних 

установ та організацій. Зокрема, довідка про склад сім’ї заявника вимагається 

для встановлення кількості правоможних на державну допомогу осіб. Отже, 

достатньо зазначити у заяві про отримання соціального захисту перелік та 

ідентифікаційні дані всіх членів малозабезпеченої сім’ї. Інформація з 

декларації про доходи може бути отримана органом праці та соціального 

захисту на підставі запиту, скерованого до управління Державної фіскальної 

служби України в порядку верифікації соціальних виплат на підставі Закону 

України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат” [167].  

Тому пропонуємо уніфікувати порядок звернення малозабезпечених 

громадян за соціальним захистом шляхом затвердження єдиної форми заяви 

на отримання усіх (не лише грошових) видів соціального захисту. Така заява 

повинна містити інформацію про кількість осіб, які претендують на 

соціальний захист, про види соціального захисту, потребу у яких має 

відповідний суб’єкт, про рівень доходу потенційного одержувача тощо.  

Ще однією гарантією ефективного соціального захисту є можливість 

електронної форми подання документів. Електронне звернення-вимогу про 

призначення пенсії можна подати через Веб-портал Пенсійного фонду 

України [299], де особа, зареєструвавшись та отримавши особистий кабінет, 

отримуватиме всі особисті дані та може заповнити електронну заяву-вимогу 

про призначення пенсії. Відповідно до п. 2.3. Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної 

допомоги заявник може подати Управлінню заяву в електронній формі у 

випадках, передбачених законодавством (з використанням засобів 

електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики або 

інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування з дотриманням вимог Законів України “Про 

електронні документи та електронний документообіг” [181], “Про електронні 
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довірчі послуги” [68]. Запровадження електронних форм документообігу в 

системі соціально-допомогового забезпечення стало істотно-якісним кроком 

у процедурі реалізації особою права на соціальну допомогу [33, с. 112]. 

Електронний порядок подання заяв пропонуємо поширити на усі види 

соціального захисту. Це дозволить забезпечити доступність заходів 

соціального захисту. А ефективність соціального захисту можна підвищити, 

модернізувавши процедуру інформування та консультування про види, 

правові умови та способи соціального захисту. 

Уніфікація форми звернення для отримання соціального захисту 

шляхом подання єдиної заяви для отримання усіх видів соціального захисту 

повинна стати також вагомим кроком на шляху до створення в Україні 

Єдиного реєстру малозабезпечених осіб. 

Запровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального 

захисту населення для формування реєстру отримувачів допомоги та осіб, які 

її потребують, а також для налагодження інформаційного обміну з іншими 

центральними органами виконавчої влади під час призначення адресних 

видів соціальної підтримки та пільг з метою спрощення процесу їх 

призначення, перевірки реальних доходів отримувачів соціальної підтримки 

та підтвердження права на отримання пільг є одним із пріоритетних завдань 

Кабінету Міністрів України, визначених Стратегією подолання бідності 

[300]. У сфері соціального захисту малозабезпечених осіб одночасно 

функціонує декілька реєстрів. Зокрема, це: Єдиний державний 

автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги [136]; реєстр 

надавачів та отримувачів соціальних послуг [219]; реєстр осіб, які звернулися 

до будинку нічного перебування [308]; соціальний квартирний облік [184]; 

єдиний електронний банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів [183]; єдиний 

державний реєстр отримувачів субсидій [130]; облік бездомних осіб [314]. 
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У науковій літературі були пропозиції щодо впорядкування соціальних 

реєстрів. С.М. Синчук обґрунтувала доцільність, шляхи утворення та ефект 

запровадження Єдиного електронного реєстру соціального забезпечення 

[279, с. 212-214]. За наявності електронних реєстрів осіб в державних та 

комунальних закладах, за твердженням М.І. Іншина, особі, що звертається до 

органу праці, не потрібно було б збирати різноманітні довідки, їх отримання 

мало б бути обов’язком уповноважених осіб органів праці шляхом посилання 

через мережу Інтернет запиту щодо відомостей про вказаних осіб [72, с. 105] 

Вважаємо, що створення єдиного реєстру у сфері соціального захисту є 

передчасним, оскільки він повинен поєднувати щонайменше дві 

організаційно-правові форми – соціального страхування та бюджетного 

забезпечення. Перспективним видається створення окремо реєстрів в межах 

однієї організаційно-правової форми, які згодом можна об’єднати. 

Єдиний реєстр малозабезпечених осіб міг би стати засобом 

моніторингу отримувачів соціального захисту і в аспекті уникнення 

зловживань правами заявників. Так, запровадження у 2018 р. Єдиного 

реєстру одержувачів субсидії допомогло виявити, що 20 тис. одержувачів 

отримують її двічі [54]. 

Створення Єдиного реєстру малозабезпечених осіб сприятиме 

ефективності, гнучкості та комплексності заходів соціального захисту, 

забезпеченню адресності та відповідності соціальним потребам 

малозабезпечених осіб, спрощенню процедури призначення та надання 

соціального захисту, верифікації одержувачів уповноваженими суб’єктами. 

Реалізація права на соціальний захист малозабезпечених сімей, 

відбувається на засадах особливого представництва. Представництво та 

правові ознаки у процедурних правовідносинах соціального забезпечення 

ґрунтовно розглянуто Г.П. Чернявською [334, с. 66-69, 110-111]. 

Використовуючи термінологію, пропоновану вченою [334, с. 68], 

представництво у сфері соціального захисту малозабезпечених сімей 
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зумовлене особливим правовим становищем у цій сфері. Воно може бути 

договірне (на підставі договору або довіреності) або ж законне.  

Особливий характер представництва малозабезпечених осіб можна 

відобразити у наступних тезах: 1) для звернення до уповноваженого органу 

державної влади із заявою та необхідними документами для отримання 

соціального захисту не потрібно документа, який уповноважує представника, 

зокрема й щодо повнолітніх осіб; 2) орган, який розглядає заяву про 

призначення соціального захисту презюмує, що інші члени сім’ї, зокрема 

повнолітні, які є членами колективного суб’єкта-заявника, також мають 

намір реалізувати задеклароване право, не перевіряючи істинності 

презумпції; 3) представник малозабезпеченої сім’ї надає згоду на обробку 

персональних даних інших членів сім’ї, а також вказує інформацію про їх 

діяльність та майновий стан. 

Цей етап процедури звернення передбачає розгляд уповноваженим 

органом документів, опрацювання інформації щодо можливості надання 

соціального захисту та прийняття рішення про надання/відмову. Орган, до 

якого звернулася особа зобов’язаний прийняти заяву та інші документи. 

Водночас рішення про призначення соціального захисту чи про відмову у 

його наданні приймається не лише на підставі отриманих заявником 

документів. Його (органу) повноваженням є обов’язок перевірити 

достовірність інформації про потенційного одержувача соціального захисту 

шляхом обміну інформацією з іншими суб’єктами на підставі Закону України 

“Про верифікацію та моніторинг державних виплат” [167]. Процедура 

верифікації потрібна для забезпечення адресності державних виплат, 

сприяння розбудові системи соціального захисту, а також ефективного 

використання бюджетних коштів. Необхідність перевірки отримувачів 

соціальних державних виплат передбачена й підзаконними нормативно-

правовими актами. Так, п. 56 Положення про порядок призначення житлових 

субсидій закріплює право структурних підрозділів з питань соціального 

захисту населення робити запити та безоплатно отримувати у строк до 10 



 63 

кал. днів від інших суб’єктів інформацію, яка є необхідною для призначення 

житлових субсидій та проведення перевірок достовірності даних, отриманих 

від осіб, які звертаються за їх призначенням [221]. Пункт 27 Порядку 

призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям регламентує можливість органу соціального захисту населення робити 

запити та у строк до п’яти кал. днів з дня надходження запиту безоплатно 

отримувати від державної фіскальної служби, інших органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, Пенсійного фонду України інформацію, 

необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які 

звертаються за призначенням державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям [147].  

Тепер на законодавчому рівні порядок обміну інформацією 

регламентовано лише між Державною фіскальною службою України й 

органами соціального захисту населення щодо доходів фізичних осіб, які 

звернулися за призначенням житлових субсидій [141]. Отже, на підставі 

отриманих документів та інформації за результатами скерованих запитів 

органи праці та соціального захисту населення встановлюють наявність 

підстав у заявника отримати конкретний вид забезпечення. Варто звернути 

увагу на ще одну особливість процедури реалізації права на соціальний 

захист. Перевірка достовірності інформації, яка подана заявниками 

регламентована лише у разі звернення для отримання державної соціальної 

допомоги та житлових субсидій. Водночас, отримана за результатами 

перевірки інформація, а відповідно і встановлений факт малозабезпеченості 

особи мають доказове значення під час призначення інших видів соціального 

захисту. Наприклад, отримання суб’єктом державної соціальної допомоги 

для малозабезпечених та одного із видів державної допомоги сім’ям з дітьми 

є правовою підставою для отримання дитячого харчування [67].  

Вважаємо, що процедуру верифікації потрібно здійснювати 

уніфіковано та підставі Закону України “Про верифікацію та моніторинг 

державних виплат”, а положення підзаконних актів слід відмінити. Це 
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сприятиме єдності практики застосування норм та обізнаності громадян 

щодо зазначеної процедури, можливої перевірки зловживання ними своїх 

прав у сфері соціального захисту та правових наслідків у разі виявлення 

неправдивості інформації, що засвідчує право на соціальний захист. 

За результатами отриманої інформації уповноважений орган приймає 

обгрунтоване рішення про надання/відмову у наданні соціального захисту, 

яке також повинно містити інформацію про процедуру оскарження. Однією 

із гарантій реалізації права є законодавче закріплення строків, протягом яких 

органи соціального захисту чи інший уповноважений суб’єкт приймають 

рішення: десять днів з моменту подання заявником документів [147, 221].  

Ще однією групою гарантій є законодавчо визначена система 

державних органів, які призначають та надають соціальний захист, а також 

закріплення можливості функціонування недержавних суб’єктів відповідного 

спрямування. Систему державних органів соціального захисту 

малозабезпечених громадян становлять Міністерство соціальної політики 

України [131], органи державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

Основну роботу щодо соціального захисту малозабезпечених осіб 

виконують органи центральної виконавчої влади на місцях та органи 

місцевого самоврядування. Пунктом 10 ст. 13 Закону України “Про місцеві 

державні адміністрації” передбачено, що до відання місцевих державних 

адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією й законами 

України, належить вирішення питань соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати [202]. Для цього у структурі місцевих 

державних адміністрацій функціонують департаменти соціального захисту. 

Положення про структуру та повноваження департаменту розробляють та 

затверджують місцеві державні адміністрації (для прикладу, [128; 134]). 

Варто відзначити, що такі Положення, не визначають процедури взаємодії 

працівників департаменту та осіб, які звернулися для отримання соціального 

захисту. Відповідна процедура визначена у законах чи підзаконних 
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нормативно-правових актах, які регламентують відносини соціального 

захисту.  

У 2019 році в Україні з’явився новий уповноважений суб’єкт Державна 

соціальна служба України [129]. До створення зазначеного органу ставимося 

критично, з огляду на той факт, що основним завданням його є реалізація 

державної політики у сфері соціального захисту населення та захисту прав 

дітей, здійснення державного контролю під час надання соціальної 

підтримки (п. 3). Вважаємо, що запровадження в Україні Єдиного реєстру 

малозабезпечених осіб сприяло б консолідації інформації про отримувачів 

всіх видів соціального захисту в уніфікованому електронному реєстрі, який 

може перевірятися у взаємозв’язку з іншими реєстрами в Україні 

(нерухомості, транспортних засобів тощо). Здійснювати зазначений 

моніторинг на підставі реєстрів може Міністерство соціальної політики 

України. 

Нормативною гарантією ефективного механізму соціального захисту 

малозабезпечених осіб та використання законодавства пересічними 

громадянами могла б стати законодавча уніфікація та систематизація 

обов’язків зобов’язаних у цій сфері суб’єктів та закріплення їх у єдиному 

нормативно-правовому акті. Цьому сприяло б ухвалення Закону України 

“Про соціальний захист малозабезпечених осіб”, де може бути Розділ 

“Суб’єкти соціального захисту малозабезпечених осіб та їх повноваження”.  

Важливим в системі юридичних гарантій соціального захисту є 

наявність превентивного засобу охорони – законодавчо передбаченої 

юридичної відповідальності за порушення прав малозабезпечених осіб.  

Юридичну відповідальність розуміють як охоронне явище, що полягає 

у передбачених законом виді й мірі державно-владного (примусового) 

зазнання особою позбавлення особистого, організаційного та майнового 

характеру за скоєне правопорушення [283, с. 466]. Передбачуваність 

відповідальності є превентивним заходом неправомірної поведінки 

зобов’язаних суб’єктів.  
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Аналіз положень Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” [179], постанов Кабінету Міністрів України [51; 

147] дозволяє зробити висновок, що вони містять лише загальні положення 

про відповідальність. Зокрема, посадові особи, винні у порушенні 

законодавства про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, 

несуть відповідальність згідно із Законом України “Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям” (ст. 14) [179]. Головний державний 

соціальний інспектор та державний соціальний інспектор за невиконання чи 

неналежне виконання службових обов’язків, перевищення повноважень або 

зловживання службовим становищем притягаються до відповідальності 

згідно із законодавством (п. 10) [51]. Стаття 29 Закону України “Про 

соціальні послуги” передбачає, що особи, винні у бездіяльності в організації 

надання соціальних послуг, порушенні вимог законодавства про соціальні 

послуги, несуть відповідальність згідно із законом [219]. Такі ж норми 

закріплені й у інших Законах України [207; 185]. 

Констатуємо відсутність чіткості щодо виду, підстав та обсягу 

відповідальності. Абстрактність формулювання не гарантує охорону 

відповідних прав, створює підґрунтя для зловживань, формує відчуття 

безвідповідальності. Тому вважаємо, що у законодавство про соціальний 

захист малозабезпечених осіб, потрібно внести зміни та передбачити 

конкретні підстави притягнення винних осіб до відповідальності та обсяги 

відповідальності. Зокрема, така відповідальність повинна наставати за 

необґрунтовану відмову у призначенні чи наданні соціального захисту 

малозабезпеченій особі, за порушення строків призначення, перерахунку 

розміру матеріальних виплат, за порушення порядку верифікації права особи 

на соціальний захист, за призначення соціального захисту суб’єктам, які не 

мають на нього права тощо. Диференціація видів та обсягів відповідальності 

повинна відбуватися залежно від підстави притягнення суб’єкта до 

відповідальності. 
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Проблеми юридичної відповідальності зобов’язаних суб’єктів 

соціального захисту населення неодноразово піднімалися у галузевій 

літературі [16, с. 416-434; 36, с. 455-458; 41, с. 106-109; 334, с. 88-93]. 

К.В. Бориченко наголошує, що нормативно-правовими актами за порушення 

права на соціальний захист передбачена відповідальність винятково 

посадових осіб зобов’язаних суб’єктів, яка переважно виконуватиме 

каральну функцію. Жодних заходів відповідальності, спрямованих на 

компенсацію понесених витрат управомоченою особою у соціально-

забезпечувальному законодавстві не передбачено [16, с. 429]. Вчена 

обґрунтовує доцільність застосування до зобов’язаних суб’єктів заходів 

відповідальності, які є схожими за своєю природою до цивільно-правової 

відповідальності. На її думку, мають бути закріплені не лише компенсація 

неотриманого блага (виду соціального захисту), але й стягнення відсотків 

розміру (вартості) виду соціального захисту (інфляційні втрати, 3% річних), 

компенсація моральної шкоди [16, с. 430-432]. Необхідність застосування 

юридичних санкцій за неправомірну відмову у наданні соціального 

обслуговування, надання обслуговування не в повному обсязі або прийняття 

незаконного та необґрунтованого рішення про припинення надання 

соціального обслуговування (відрахування із заробітної плати уповноваженої 

особи, яка таке рішення прийняла, у розмірі, що відповідає вартості 

соціального обслуговування, у якому особа (сім’я) малаапотребу і придбали 

власним коштом), аргументувала О.О. Гірник [41, с. 106-109]. Доцільність 

закріплення у галузевому законодавстві обов’язку повноважних суб’єктів, які 

порушили процедуру призначення соціального забезпечення, компенсувати 

фізичній особі втрату у зв’язку з цим неотриманого належного їй виду 

соціальної виплати чи послуги обґрунтувала Г.П. Чернявська [334, с. 8, 92]. 

Вважаємо, що відповідальність у сфері соціального захисту не може 

бути тотожною цивільно-правовій. Суб’єкти цивільних правовідносин є 

рівними як у встановленні взаємних зобов’язань, так і в можливості 

притягнення один одного до відповідальності. Своєю чергою, у відносинах 
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соціального захисту малозабезпечена особа є “слабшим” суб’єктом, 

неправомірна поведінка зобов’язаного суб’єкта може призвести до 

позбавлення її основних, найнеобхідніших засобів до існування. Відтак, 

винний суб’єкт повинен понести, на нашу думку, відповідальність у вищому 

розмірі, ніж це передбачено цивільним законодавством.  

Охоронними гарантіями у сфері соціального захисту є також висновки 

Конституційного Суду України. Погоджуємося із М.М. Шумилом, що 

важливою гарантією дотримання норм Конституції загалом та соціальних 

прав зокрема є Конституційний Суд України [341, c. 660]. На думку 

І.М. Ласько, надання цьому органу права вказувати у рішеннях механізм їх 

реалізації забезпечить виконання положень Конституції України [91, с. 6-14]. 

Також вчена обстоює необхідність права законодавчої ініціативи для 

Конституційного Суду України з питань, що були предметом його розгляду 

[93, с. 8].  

Більшість проаналізованих рішень Конституційного Суду України у 

сфері соціального захисту ухвалені за результатами розгляду звернень щодо 

зменшення рівня соціального захисту. Прагнення держави до 

збалансованості бюджету України у системному зв’язку положень ч. 2 ст. 95 

та ст. 46 Конституції України Конституційний Суд трактує як намагання 

держави при визначенні законом про Державний бюджет України доходів і 

видатків та прийнятті законів, інших нормативно-правових актів, які можуть 

вплинути на доходну і видаткову частини бюджету, дотримуватися 

рівномірного співвідношення між ними [246]. У іншому рішенні 

Конституційний Суд України наголосив, що соціально-економічні права, 

передбачені законами, не є абсолютними, а механізм їх реалізації може бути 

змінений державою, зокрема через неможливість їх фінансового 

забезпечення шляхом пропорційного перерозподілу коштів з метою 

збереження балансу інтересів усього суспільства. Такі заходи можуть бути 

зумовлені необхідністю запобігання чи усунення реальних загроз 
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економічній безпеці України, що згідно з ч. 1 ст. 17 Конституції України є 

найважливішою функцією держави [249].  

Наведену позицію оцінюємо критично, зважаючи на наступне. 

Економічні ресурси держави як один із пріоритетів у визначенні обсягу та 

змісту соціальних прав передбачені міжнародно-правовими актами: 1) кожна 

людина як член суспільства, має право на соціальне забезпечення і на 

здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її 

особи прав в економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою 

національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до 

структури і ресурсів кожної держави (ст. 22 Загальної декларації прав 

людини) [61]; 2) кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, 

зобов’язується в індивідуальному порядку і в порядку міжнародної допомоги 

та співробітництва, зокрема в економічній і технічній галузях, вжити в 

максимальних межах наявних ресурсів заходів для того, щоб забезпечити 

поступово повне здійснення визнаних у цьому Пакті прав усіма належними 

способами, включаючи, зокрема, вжиття законодавчих заходів (п. 1 ст. 2 

Міжнародного пакту про економічні соціальні і культурні права) [109].  

Не заперечуючи причинно-наслідковий зв’язок між фінансовими 

можливостями держави та соціальним захистом громадян, вважаємо, що така 

залежність має прослідковуватися на момент закріплення у національному 

законодавстві обсягів соціального захисту. Водночас звуження змісту права 

на соціальний захист як тимчасовий захід через кризу або деталізацію 

механізму реалізації цього права особи у підзаконному нормативно-

правовому акті, що зумовлює зменшення обсягу соціального захисту особи, 

вважаємо недопустимими.  

Продовжуючи у цьому контексті, підтримуємо рішення 

Конституційного Суду України № 3-рп/2012, що зміна механізму 

нарахування соціальних виплат та допомоги повинна відбуватися за 

критеріїми пропорційності та справедливості і є конституційно допустимою 

до тих меж, за якими ставиться під сумнів власне сутність змісту права на 



 70 

соціальний захист (ч. 8 п. 2.2. [248]). Рівень державних гарантій права на 

соціальний захист, за рішенням Суду, повинен відповідати Конституції 

України, а мета і засоби зміни механізму нарахування соціальних виплат та 

допомоги – принципам пропорційності і справедливості” (ч. 9 п. 2.2. [248]). 

Важливою гарантією охорони права на соціальний захист є правова позиція, 

викладена у Рішенні Конституційного Суду України № 9-р/2018. 

Сформулюємо її тезово: 1) перерозподіл або зменшення видатків можливе 

лише тимчасово з визначеними часовими межами і з об’єктивної причини 

(ч. 7 п. 2.2.); 2) зміни не повинні порушувати фундаментальну конституційну 

цінність – гідність людини (ч. 4 п. 4.);  3) держава повинна гарантувати 

забезпечення, зокрема допомог для осіб, які потребують соціального захисту 

(п. 5.);  [247]. 

Аналізуючи гарантії захисту права на соціальний захист як процедуру 

відновлення порушеного права, варто розрізняти момент виникнення права 

на захист та момент, коли особа користується передбаченими гарантіями. 

Зокрема, право на захист виникає з моменту порушення або невизнання 

права особи, натомість гарантії захисту права особи стають дієвими лише 

тоді, коли особа виявить бажання захистити, відновити свої права. Доречною 

є думка О.М. Обушенка, котрий, досліджуючи гарантії захисту трудових 

прав працівників, обґрунтовував, що стійкі розбіжності не переростуть у 

трудовий спір доти, доки працівник не звернеться до компетентного органу з 

вимогою їх розглянути [114, с. 32]. Тож особа реалізує гарантії захисту прав, 

коли вона вирішили вчинити дії, необхідні для відновлення порушеного 

права.  

Через узагальнення висновків вчених щодо можливих форм захисту 

трудових прав громадян були досліджені особливості гарантій захисту прав 

малозабезпечених осіб [37, с. 69-71]. У сфері соціального захисту 

використовуються дві форми: судова, адміністративна.  

Ефективною та універсальною формою є судова, зважаючи на 

розгалужену систему судів в Україні, обов’язковість рішень суду, які набрали 
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законної сили, наявності низки вимог до осіб, які здійснюють правосуддя та 

які повинні неухильно дотримуватися вимог закону, основоположних 

принципів тощо. За результатами розгляду матеріалів справи суд може 

визнати за особою право, визнати протиправним рішення, дії чи 

бездіяльність соціально зобов’язаного суб’єкта, зобов’язати його вчинити 

необхідні дії, зокрема відшкодувати шкоду [15, с. 129].  

В сучасних умовах реалізацію соціальних прав пов’язують не лише із 

внутрідержавним судовим захистом, а й з діяльністю Європейського суду з 

прав людини. Адже для держав-учасниць Конвенції про захист прав і 

основних свобод людини знання і використання прецедентів Суду, що 

сформувалися при застосуванні її норм, є необхідною запорукою 

непорушення міжнародно-правових зобов’язань, котрі з цього акта 

випливають [229, с. 13]. Основними підставами для розгляду справи в 

Європейському суді щодо захисту соціальних прав є порушення ч.1 ст. 6 – 

право на справедливий судовий розгляд і ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції – 

право на безперешкодне користування своїм майном [268, с. 150]. 

Здебільшого рішення Європейського суду з прав людини з питань 

соціального захисту вирішують проблеми обмеження державою прав 

заявників на соціальні допомоги та інші виплати через відсутність коштів або 

ж невиконання державою взятих на себе зобов’язань щодо розробки та 

затвердження на законодавчому рівні норм та нормативів, порядку, 

процедури тощо, забезпечення населення окремими видами соціальних 

виплат. Зокрема, розглядаючи скарги “Серявіна та інших проти України” 

(п. 39 Рішення [237]), “Суханова та Ільченка проти України” (п. 53 Рішення 

[240]), “Філозофенко проти України” (п. 12 Рішення [239]), Європейський 

суд з прав людини визнав право держави в ручному режимі регулювати 

розмір соціальних виплат з метою необхідності дотримання балансу інтересів 

особи і суспільства.  

У справі “Бурдов проти Росії” (щодо отримання соціальних виплат, які 

призначені йому та визнані належними йому відповідно до судового 
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рішення, однак не наданих йому) Європейський суд з прав людини визнав 

неприпустимим для держави неможливість виконати, ухвалені на користь 

заявника судові рішення через відсутність належного фінансування, 

наголосивши, що у цій справі заявник не повинен був страждати від 

невиконання ухвалених на його користь судових рішень з огляду на 

фінансовий стан держави [241]. 

Важливим у контексті дослідження практики Європейського суду з 

прав людини є питання щодо неприйняття нормативно-правових актів чи 

положень, які б затверджували стандарти, норми, нормативи соціального 

захисту, порядок чи процедуру його (захисту) здійснення тощо, про 

наявність яких держава самостійно задекларувала. Наприклад, розглядаючи 

спір щодо бездіяльності Кабінету Міністрів України, який у 2006 р. мав 

визначити розмір надбавки до пенсії, Європейський суд з прав людини 

резюмував, що відмова держави здійснити дії становила втручання в права 

заявників, передбачені ст. 1 Першого протоколу. Суд наголосив, що уряд не 

надав жодних пояснень бездіяльності, яка тримала заявників у 

невизначеності. Тож Суд не бачить жодних причин, чому органи влади не 

вжили заходів для визначення розміру надбавки до пенсії заявників і вважає 

це втручання невиправданим (справа “Суханов та Ільченко проти України” 

заяви № 68385/10 та 71378/10) від 26 черв. 2014 р. (п. 55) [240]. Аналогічні 

висновки зроблені судом у справах “Клаус і Юрій Кіладзе проти Грузії”, 

заява № 7975/06, від 02.02.2010 (п. b) [238], “Будченко проти України” 

№ 38677/06, від 24.04.2014) (п. 39) [236]. 

Право на ефективний судовий захист прав, зокрема права на соціальне 

забезпечення передбачено ст. 6 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод 1950 р. Положення цієї статті закріплюють право на 

справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку 

незалежним і безстороннім судом, встановленим законом [80]. Можливість 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб є 
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конституційною гарантією прав громадян в Україні (ст. 55 Конституції 

України [82]). 

Численними також є спори щодо доступу до національних судів, 

дотримання ними процесуальних строків при здійсненні провадження у 

справах щодо порушень у сфері виплати пенсій, державних і страхових 

допомог тощо. Ненадання чи неналежне здійснення соціального захисту 

спричинює порушення, передбачене ст. 2 Конвенції права на життя, 

положень даного нормативного акту щодо заборони дискримінації (ст. 14), 

про захист власності (ст. 1 Протоколу) тощо [92, с. 242]. Мотивуючи 

звернення до Європейського суду з прав людини порушенням державою 

положень Конвенції, громадяни України отримують можливість здійснити 

захист права на соціальний захист відповідно до європейських стандартів. А 

згідно зі ст. 17 Закону України “Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини” суди застосовують при 

розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права [168].  

К.В. Бориченко недоліками судового захисту громадянами свого права 

на соціальний захист називає: низький рівень правової культури; відсутність 

у суддів достатніх знань у сфері правового забезпечення права на соціальний 

захист; обов’язок особи під час звернення до суду сплатити судовий збір; 

невиконання рішень суду, які набрали законної сили [16, с. 446-455]. За 

висновками В.А. Рудик проблемами судового захисту соціальних прав 

громадян є: недосконалість соціально-захисного законодавства 

(неузгодженість нормативних актів, порушення принципу верховенства 

закону, нагромадження нормативного масиву тощо), і, відповідно, 

можливість варіювати при вирішенні спору: недостатність спеціальних знань 

у сфері соціального захисту безпосередньо у самих громадян, що формують 

вимоги (іноді некоректно), у їх представників (адвокатів) та суддів, які 

вирішують спір [268, с. 145]. 

Посилаючись на значну кількість соціальних справ у судах, вчені 

обґрунтовують доцільність спеціалізованих судів [86, с. 327]. Інші 
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пропонують запровадити спеціалізацію суддів [295, с 13], що сприятиме 

швидкому та ефективному захисту невизнаних, порушених чи оспорюваних 

прав людини і громадянина [16, с 456]. 

Констатуючи той факт, що вітчизняна реформа судової системи 

здійснюється за іншими критеріями, більш ефективним вважаємо 

формування єдиної судової практики у сфері реалізації соціальних прав через 

проведення систематичної робота із узагальнення судової практики 

вирішення окремих категорій спорів, розгляд зразкових справ та формування 

правових позицій Верховним Судом.  

У сфері соціального захисту малозабезпечених осіб найбільш 

поширеною є судова практика, пов’язана із реалізацією права на державну 

соціальну допомогу, зокрема це – спори, що виникають з питань призначення 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, визначення її 

розміру, припинення виплати призначеної соціальної допомоги [26, с 237-

239]. Розглянемо їх у підрозділі 2.1. 

Відзначаємо незначну кількість судових справ щодо отримання 

соціальних послуг чи соціального житла. Проаналізувавши інформацію з 

Єдиного державного реєстру судових рішень [58] щодо спорів, які 

виникають у правовідносинах забезпечення житловими субсидіями, можна 

виділити такі їх категорії: щодо оскарження рішення про відмову у 

призначенні субсидії та/або повернення надміру сплачені кошти за житлово-

комунальні послуги [235; 243; 263], про припинення виплати субсидій та 

зобов’язання поновити їх виплату [231; 254; 256; 261; 262], про стягнення 

надміру сплачених коштів [232; 245; 257]. Менш чисельними є спори щодо 

соціального обслуговування. Під час аналізу судових справ зустріли лише дві 

категорії справ: 1) визнання неправомірною бездіяльність компетентного 

органу, яка полягає у незабезпеченні особи соціальним обслуговуванням 

[244]; 2) звільнення від плати за соціальне обслуговування відповідно до 

чинного законодавства України [242]. 
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У сфері забезпечення соціальним житлом судова практика містить 

справи: 1) про зобов’язання органів місцевого самоврядування поставити на 

соціальний квартирний облік списками пільгової позачергової черги для 

одержання державного житла за місцем походження дитини, протиправною 

[156]; 2) підтвердження судовим рішенням статусу житлового приміщення із 

фонду соціального призначення. Суд наголосив про чинність ст. 5 Закону 

України “Про житловий фонд соціального призначення” та наголосив на 

неможливості передачі житла з житлового фонду соціального призначення 

до інших житлових фондів та законодавчій забороні відповідно до ч. 5 ст.3 

здавати соціальне житло в піднайом, приватизувати, бронювати, продавати, 

дарувати, викупляти та заставляти [153]; 3) про юрисдикцію щодо визнання 

протиправною бездіяльність міської ради із забезпечення особи 

впорядкованим соціальним житлом, яке має відповідати санітарним та 

технічним вимогам та зобов’язання міської ради його надати. Такі вимоги 

визнані способом захисту права позивача на житло, не стосуються захисту 

прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин від порушень з 

боку суб’єкта владних повноважень, тому мають вирішуватися за правилами 

цивільного судочинства [151]. 

Адміністративне оскарження як нормативно визначений порядок 

відновлення особою порушеного права на соціальний захист, який 

здійснюється шляхом подання письмових чи усних скарг і передбачає 

обов’язок відповідальних посадових осіб зреагувати та прийняти рішення з 

поставленого питання у встановлені законом строки [21, с. 84] рідше 

застосовується у правовідносинах соціального захисту малозабезпечених 

осіб. Зазначена форма захисту передбачена лише щодо реалізації 

малозабезпеченими права на державну соціальну допомогу. Зокрема право 

оскарження рішення про призначення допомоги закріплене ст. 10 Закону 

України “Про державну  соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” [179] 

та постановою Кабінету Міністрів України “Деякі питання надання 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям” [51]. Так, згідно із 
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п. 11 зазначеної постанови дії/бездіяльність головного державного 

соціального інспектора можуть бути оскаржені до вищестоящого органу 

виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, а також до суду [51]. 

Нормативно-правові акти, які регулюють надання інших видів соціального 

захисту малозабезпеченим осіб, не передбачають можливості оскарження 

рішень, дій/бездіяльності закладів, що здійснюють соціальний захист. 

Водночас, зі змісту деяких положень (наприклад, п. 7.3. Типового положення 

про центр реінтеграції бездомних осіб [315]; п. 16 постанови Кабінету 

Міністрів України “Деякі питання діяльності територіальних центрів 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” [49] та ін.) робимо 

висновок, що контроль за діяльністю таких закладів здійснюють 

уповноважені органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

які розглядають скарги на рішення, дії/бездіяльність підконтрольних 

закладів.  

Серед очевидних недоліків адміністративного порядку захисту права 

на соціальний захист називають: 1) процедура адміністративного оскарження 

визначена різними нормативними актами, що регулюють відносини надання 

соціального захисту конкретного виду; 2) норми, що встановлюють правила 

оскарження порушеного права, є матеріальними за характером. Відтак, 

соціальне законодавство обмежено врегульовує порядок вирішення спорів, 

що виникають з приводу призначення, виплати допомог чи надання послуг 

[21, с. 85-86]. 

Порядок подання скарг на рішення, дії чи бездіяльність уповноважених 

державою суб’єктів передбачено Законом України “Про звернення 

громадян”. Відповідно до ст. 16 цього закону скарга на дії/рішення органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, 

організації, об’єднання громадян, засобів масової інформації, посадової 

особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, 

що не позбавляє громадянина права звернутися до суду, а в разі відсутності 

такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – 
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безпосередньо до суду [199]. Згаданий нормативний акт визначає порядок 

подання громадянами скарг, а саме: строки звернення зі скаргою (не пізніше 

одного року з моменту вчинення порушення), форму звернення та 

можливість долучення підтверджуючих документів, строк розгляду 

звернення (1 місяць) тощо. 

Резюмуючи, вважаємо, що адміністравтивна форма захисту прав 

малозабезпечених громадян може бути реалізована лише тоді, якщо заклад 

соціального захисту створений органом державної влади чи місцевого 

самоврядування та фінансується бюджетним коштом. Якщо ж відповідний 

заклад є юридичною особою приватного права, то адміністративна форма 

захисту – не ефективна.  
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РОЗДІЛ 2 

СОЦІАЛЬНО-ДОПОМОГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 

 

2.1 Соціальні допомоги малозабезпеченим особам за законодавством 

України 

 

Соціальна допомога є одним із видів соціального захисту громадян з 

моменту запровадження державних та недержавних програм такого захисту. 

Одночасно розвивається теорія соціальних допомог. Один із фундаторів 

доктрини права соціального забезпечення В.С. Андрєєв обґрунтував грошову 

форму допомоги, її соціально-аліментарний характер, відмінність від інших 

видів соціальних виплат, мету надання – підтримка громадян у визначених 

законом випадках [3, с. 272]. Регламентованість законодавством, суспільний 

характер, короткостроковість, безеквівалентність, призначення 

уповноваженими органами, цільове призначення – матеріальна підтримка 

об’єктивно-нужденних громадян як юридичні ознаки допомог довели 

І.В. Гущін, Р.І. Іванова [286, с. 43–45; 64, с. 7]. 

Сучасна теорія соціальної допомоги розвинена у працях В.М. Андріїва 

[6, c. 116-117], І. С. Андрієнко [5, с. 4-13], Н.Б. Болотіної [12, с. 428–480], 

С.М. Прилипка [164, с. 221–231], В.О. Радіонової-Водяницької [161, с. 435-

464], В.А. Рудик [267, с. 43-47], С.М. Синчук [279, c. 272-284], Б.І. Сташківа 

[297, с. 273–276], В.Л. Стрепка [303, с. 5], О.В. Тищенко [317, с. 183-190], 

М.В. Сокол [287, с. 115-118], О.М. Ярошенка [351, с. 94]. 

Узагальнене поняття “соціальної допомоги” сформульоване у 

науковому дослідженні С.М. Синчук. Це – грошове одноразове або 

короткотермінове забезпечення, яке здійснюється відповідно до закону чи 

договору з метою матеріальної підтримки особи (сім’ї) за обставин, коли 

вона самостійно або з поважних причин не в змозі отримати відповідний 

індивідуальним (чи сімейним) потребам дохід від трудової діяльності на 
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рівні суспільно визначених стандартів, або коли сукупний дохід особи (сім’ї) 

є об’єктивно недостатнім для задоволення її соціальних потреб [279, с. 283]. 

Соціальні допомоги, відповідно до висновків В.Л. Стрепка, – це безповоротні 

грошові виплати, що надаються у разі настання соціального ризику з метою 

підтримання життєвого рівня людини за рахунок бюджетних та інших 

джерел забезпечення [303, с. 5]. 

Соціальна допомога як складова соціального захисту, за висновками 

Ю.Д. Юрченка, гарантує громадянам, які опинилися за межею бідності і 

неспроможні через різні причини забезпечити собі життєвий мінімум, 

можливість психофізичного виживання в кризових соціально-економічних 

умовах [346, с. 8]. 

З’ясувавши на підставі аналізу галузевої літератури та законодавства у 

цій сфері правові ознаки соціальної державної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям, вважаємо, що такою є – законодавчо визначена щодо підстав, умов, 

процедури отримання та термінів надання дотація соціального характеру, що 

надається малозабезпеченим особам коштом Державного бюджету з метою 

забезпечення рівня їх життя не нижче прожиткового мінімуму в державі [39, 

с. 101-102].  

Соціальну допомогу малозабезпеченим громадянам можна 

розмежувати на види залежно від організаційно-правової форми та засад 

надання на: державну, муніципальну, недержавну.  

Основу юридичних гарантій реалізації малозабезпеченими 

громадянами права на соціальну допомогу формує допомогове 

законодавство, яке визначає правоможних та зобов’язаних суб’єктів у 

правовідносинах зазначеного виду, організаційно-правові умови, соціальні 

стандарти та процедуру забезпечення їх (малозабезпечених осіб) такими 

допомогами.  

Нормативно-правову основу забезпечення малозабезпечених осіб 

державними соціальними допомогами формують: Закон України “Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” [179], ст. 8, 9 
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Закону України “Про Державний бюджет на відповідний (2020) рік” [176], 

Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям [147], Порядок виплати одноразової матеріальної 

допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам із інвалідністю 

[140]. 

Аналіз законодавчого визначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям (ч. 1 ст. 1 Закону України “Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям” [179]) дозволяє сформулювати такі її 

законодавчі ознаки: 1) суб’єкт-одержувач – малозабезпечена сім’я; 2) за 

організаційно-правовою формою вона є державною; 3) форма надання – 

грошова; розмір допомоги залежить від середньомісячного сукупного доходу 

сім’ї та прожиткового мінімуму; 4) періодичність її виплати – щомісячна.  

Постановою Кабінету Міністрів України 2004 р. “Про порядок надання 

одноразової грошової допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам” 

[210] було запроваджено додатковий вид допомоги непрацюючим 

малозабезпеченим особам та особам із інвалідністю, який згодом 

продовжував виплачуватися на підставі постанов Кабінету Міністрів України 

2008 р. [139] та 2017 р. [140]. Той факт, що вона була впроваджена 

постановою Кабінету Міністрів України (не Законом України) свідчить, що 

законодавець продовжує формувати систему соціального законодавства 

шляхом ухвалення окремих підзаконних актів. Це також підтверджує 

тимчасовий, хоча і пролонгований характер допомоги, а також ускладнює 

можливість поінформованості малозабезпечених осіб щодо правових умов та 

процедури отримання соціальної виплати.  

Процедура реалізації права на зазначений вид допомоги залежить від 

обізнаності особи, відбувається лише із заявою-зверненням такої особи про 

надання їй допомоги, відтак, вважаємо, що правові умови та механізм 

реалізації повинні бути передбачені у єдиному Законі України “Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.  
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Правовими умовами отримання одноразової допомоги 

малозазабезпеченим особам є: 1) факт, що особа не працює; 2) отримання 

особою пенсії або допомоги не вище двох прожиткових мінімумів (інший, 

відмінний від передбаченого Законом України “Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям” стандарт визначення потреби особи); 3) 

надання допомоги у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з 

подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин (п. 

3 Порядку) [147].  

Відповідно до ст. 3 Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” правоможним суб’єктом є малозабезпечена сім’я 

[179]. Правові ознаки сім’ї та способи її утворення передбачені ст. 3 

Сімейного кодексу України [281]. Ґрунтовно правові ознаки сім’ї як суб’єкта 

права соціального забезпечення проаналізовано О.І. Кульчицькою [88, с. 94-

95]. 

Хочемо наголосити, що визначення правоможного суб’єкта лише як 

малозабезпеченої сім’ї (а не особи), вважаємо, юридично некоректним та 

таким, що не відповідає правилам законодавчої техніки [33, с. 111]. Згідно із 

ст. 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям” малозабезпеченою є сім’я, яка з поважних або незалежних від неї 

причин має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового 

мінімуму, обчисленого для сім’ї. Своєю чергою, сім’я – це особи, які разом 

проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. 

Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік через навчання, 

роботу, лікування, необхідність догляду за батьками, дітьми та інші поважні 

причини не проживають спільно (ч. 2 ст. ст. 3 Сімейного кодексу України 

[281]). Дитина є членом сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не 

проживає. Членами сім’ї відповідно до Рішення Конституційного Суду 

України є особи, які перебувають між собою у правовідносинах, природа 

яких визначається кровними (родинними) зв’язками або шлюбними 
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відносинами; постійним спільним проживанням; веденням спільного 

господарства [250]. 

Однак, ст. 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” закріплює, що права члена сім’ї має одинока 

особа [179]. Отже, право на соціальну допомогу має малозабезпечена сім’я як 

єдиний цілісний суб’єкт права. Натомість одинока особа матиме право члена 

такої сім’ї. Варто зазначити, що ч. 3 ст. 3 Сімейного кодексу України також 

передбачає, що одинока особа має права члена сім’ї [281].  

Законодавством України про соціальні допомоги не визначено 

правовий статус “члена малозабезпеченої сім’ї”. “Аналізуючи українське 

законодавство у сфері соціального захисту, С.М. Синчук дійшла висновку, 

що “правову конструкцію “члени сім’ї” використовують для позначення 

соціально-правоможних суб’єктів правовідносин соціального забезпечення у 

тих випадках, коли, за переконанням законодавця, наслідки від настання 

соціального ризику відчула не вся сім’я, а лише окремі її члени” [274, с. 211]. 

На підставі аналізу законодавства у сфері соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям резюмуємо, що зазначена допомога не є 

індивідуальною, не може бути виділена в частині від цілого на 

відокремленого члена сім’ї, є винятково колективно-сімейною виплатою. Ба 

більше, невідповідність хоча б одного із членів такої сім’ї вимогам 

законодавства щодо правових умов призначення допомоги, зумовлює 

непризначення допомоги всій сім’ї (див. п. 10 Порядку призначення і 

виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям [147]). 

Тому одним із напрямів удосконалення чинного Закону України 

вважаємо внесення змін шляхом надання статусу малозабезпеченої сім’ї як 

цілісного суб’єкта особі, яка не утворила сім’ї будь-яким із способів, 

передбачених ч. 4 ст. 3 Сімейного кодексу України [281]. 

Заслуговує уваги і використання законодавством терміну “одинока 

особа” для позначення суб’єкта права на соціальну допомогу. Зазначений 

термін легітимізовано у Законі України “Про державну допомогу особам, які 
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не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” [180]. Відповідно до 

ст. 1 названого Закону України одинока особа – це особа, яка не має 

працездатних родичів, зобов’язаних за законом її утримувати. 

З метою уникнення використання у законодавстві України про 

соціальний захист одного поняття з різним змістовним навантаженням для 

позначення суб’єкта права на соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям 

взамін терміну “одинока особа” пропонуємо закріпити суб’єктом права на 

соціальну допомогу також і малозабезпечену особу як особу, яка не 

перебуває у сімейних відносинах відповідно до ч. 4 ст. 3 Сімейного кодексу 

України [33, c. 111].   

Існує й інша правова невизначеність щодо використання законодавчої 

термінології. Зокрема, Закон України “Про державну допомогу особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” використовує поняття 

“малозабезпечена особа” [180]. Порядок виплати одноразової матеріальної 

допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю 

суб’єктом права на таку допомогу передбачає малозабезпечену особу [140]. 

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 4 названого Закону України державна соціальна 

допомога призначається малозабезпеченій особі. Законом України “Про 

соціальні послуги” [219] визначено поняття малозабезпеченої особи (п. 5 

ст. 1). А п. 3 ст. 1 цього ж Закону України закріплює, що вразливі групи 

населення – це особа або сім’я, які мають найвищий ризик потрапляння у 

складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або 

внутрішніх чинників. 

Підсумовуючи, вважаємо, що у Законі України про державні соціальні 

допомоги доцільно легалізувати обидва поняття: “малозабезпечена сім’я” й 

“малозабезпечена особа” та передбачити всі види допомог у єдиному 

нормативно-правовому акті вищої юридичної сили. Відповідної законодавчої 

корекції потребує і назва Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”. 
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На виникнення правосуб’єктності у правовідносинах щодо отримання 

соціальної допомоги впливають також факт проживання особи/сім’ї. 

Відповідно до ст. 3 Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” право на державну соціальну допомогу мають 

сім’ї, які постійно проживають на території України. Із змісту зазначеної 

статті випливає, що громадянство України не є юридично необхідним 

фактом для виникнення права на соціальну допомогу зазначеного виду. Тим 

самим виконується засада правового статусу іноземців та осіб без 

громадянства в Україні згідно із Законом України “Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства“[212]. Отже, іноземці та особи без 

громадянства, які мають посвідку на постійне проживання є суб’єктами 

права на соціальні допомоги малозабезпеченим сім’ям. 

Механізм обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї є 

універсальним (не лише у правовідносинах щодо надання соціальної 

допомоги) для визначення правового статусу особи/сім’ї як 

малозабезпеченої, тому був розглянутий як правова ознака 

малозабезпеченості (підрозділ 1.1). 

Г.О. Яковлєва відзначає, що порядок та підстави надання статусу 

“малозабезпечена сім’я” у постанові Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям [147]” не встановлено, а визначення правових 

підстав для надання допомоги малозабезпеченим сім’ям здійснюється в 

уніфікованому порядку централізовано на підставі наданих документів 

(зокрема, про дохід сім’ї та належне їй майно) [349, с. 299-300]. Вчена 

констатує, що фактично прийняття рішення про надання допомоги 

малозабезпеченій сім’ї місцевим органом виконавчої влади чи місцевого 

самоврядування підміняє собою два необхідні етапи: 1) надання правового 

статусу та 2) призначення на його підставі соціальної виплати, що є 

недопустимим і призводить до заангажованості та непрозорості прийняття 

відповідних рішень. Також, на думку Г.О. Яковлєвої, не регламентовано 
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порядок і підстави для здійснення вибіркового обстеження матеріально-

побутових умов сім’ї, що фактично є встановленням факту, що має юридичне 

значення для надання соціальної допомоги [349, с. 299-300].  

Підтримуючи узагальнення, проведені науковцем, хочемо додатково 

зауважити, що поняття “малозабезпечена особа” та “одержувач державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям” є однаковими за змістом та 

правовим статусом лише в контексті застосування Закону України “Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” [179]. Однак вони 

(поняття) є нетотожними за змістом, обсягом та правовим статусом у 

правовідносинах соціального захисту малозабезпечених осіб щодо 

отримання соціального житла, соціальних послуг, соціальних субсидій. 

Малозабезпеченість як юридичний факт визначається лише співвідношенням 

сукупного доходу особи та прожиткового мінімуму як базового державного 

соціального стандарту. Малозабезпечена особа є суб’єктом права на 

соціальні послуги, соціальне житло, соціальну допомогу. Вона також може 

бути суб’єктом права на муніципальні чи благодійні соціальні виплати. 

Натомість правовий статус одержувача державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, окрім середньомісячного сукупного доходу 

особи/сім’ї виникає за умови дотримання додаткових правових умов, 

пов’язаних із здійсненням особою (членами сім’ї як одержувача державної 

соціальної допомоги) трудової чи прирівняної до неї діяльності або із майном 

особи чи презумпцією можливих додаткових доходів (Порядок призначення і 

виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям [147]). 

Підводячи підсумок, пропонуємо у Законі України “Про соціальний 

захист малозабезпечених осіб” в одному із розділів визначити загальні 

принципи соціального захисту, правові умови й процедуру встановлення 

правосуб’єктності та правового статусу малозабезпеченої особи/сім’ї, види 

соціального захисту. У окремих розділах відповідного Закону України, 

присвячених основним засадам надання соціальних послуг, соціального 

житла, соціальних допомог, соціальних субсидій малозабезпеченим особам 
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варто встановити переліки спеціальних правових умов для отримання 

кожного із зазначених видів. 

Частиною 1 ст. 5 Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” визначено розмір допомоги: дорівнює різниці між 

прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, 

який обчислюється за методикою, встановленою центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

соціального захисту, але цей розмір не може перевищувати 75% 

прожиткового мінімуму для сім’ї [179]. Відтак, законодавчо закріплено 

можливість призначення особі/сім’ї державної соціальної допомоги у розмірі 

нижчому, ніж встановлені державні соціальні гарантії.  

Щодо зазначеної норми є судова практика. Не погоджуючись із 

розміром призначеної допомоги на рівні нижчому, ніж мінімальний, особа 

оскаржила дії управління соціального захисту населення до суду. Верховний 

Суд України наголосив на нормі ст. 46 Конституції України, відповідно до 

якої пенсії, інші виплати соціальних виплат та допомоги, що є основним 

джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від 

прожиткового мінімуму, встановленого законом [82], та зазначив, що 

вирішуючи такий спір потрібно з’ясувати, чи забезпечують рівень життя, не 

нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом пенсії, інші 

соціальні виплати, які отримує особа, що є основним джерелом її існування, 

та залежно від установлених обставин – обґрунтованість призначення 

позивачу відповідного розміру соціальної допомоги [154]. Тож, незважаючи 

на законодавчу вимогу врахування рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму при визначенні розміру державної соціальної допомоги [179], 

судова практика схиляється до задоволення потреб малозабезпечених осіб на 

рівні прожиткового мінімуму.  

Призначення малозабезпеченим сім’ям державної допомоги 

відбувається лише за заявним принципом. Реалізація права на соціальну 

допомогу першим етапом передбачає необхідність подання особою 
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звернення до відповідних суб’єктів про призначення чи надання належного 

їй виду соціального захисту. Зокрема, згідно із ст. 4 Закону України “Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” [179] та п. 5 

Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям заява про надання державної соціальної допомоги 

подається уповноваженим представником сім’ї до місцевої державної 

адміністрації або виконавчого комітету сільської, селищної ради [147]. 

Важливим елементом форми реалізації права звернення є законодавче 

визначення вичерпного переліку необхідних правопідтверджувальних 

документів. Так, згідно із п. 5 Порядку призначення і виплати державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям до заяви додаються: 

1) документ, що посвідчує особу; 2) довідка про склад сім’ї; 3) декларація 

про доходи та майно осіб, які є членами сім’ї; 4) довідка про безпосередню 

участь особи в антитерористичній операції [147]. 

У процедурі реалізації права на соціальну допомогу момент звернення 

є важливим і в аспекті дати призначення допомоги. Державна соціальна 

допомога призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця подано 

всі необхідні документи. Рішення про призначення допомоги чи про відмову 

в її наданні приймається органом соціального захисту протягом десяти 

календарних днів і наступного дня надсилається уповноваженому 

представнику малозабезпеченої  сім’ї [147].  

В контексті розгляду питання призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям та визначення її розміру важливо 

з’ясувати проблеми, які виникають на даному етапі правозастосування. 

Аналіз судової практики показує різноманітність спорів, які виникають при 

призначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, її 

виплаті та припиненні виплати [26, с. 237-239]. Із дослідження предметів 

спорів видається можливим встановити недосконалість норм законодавства 

та сформулювати відповідні пропозиції їх усунення. 

Узагальнивши судові рішення щодо призначення та виплати державної 
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соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, можна виокремити дві 

основні категорії таких спорів. Перша пов’язана із проблемою 

індивідуальної/сімейної відповідальності членів малозабезпеченої сім’ї, яка 

(відповідальність) проявляється у самостійному вжитті заходів для 

покращення рівня життя такої сім’ї. Зокрема, відповідно до чинної на момент 

розгляду спорів судом норми, передбаченої абз. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України 

“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” державна 

соціальна допомога не призначалася, якщо працездатні члени сім’ї заявника 

не здійснюють трудову або суспільно-корисну діяльність: не працюють, не 

служать, не вчаться за денною формою навчання у закладах загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої 

освіти протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за 

призначенням державної соціальної допомоги (за винятком осіб, які визнані 

безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують 

законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; 

осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за 

дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному 

висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення 

ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за особами з інвалідністю I 

групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 р., за особами з інвалідністю II 

групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-

річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги) [179]. З 

01.07.2020 р. зазначена вимога продовжує бути актуальною та передбачена 

Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям [147]. 

Відмова органу соціального захисту населення повторно призначити 

малозабезпеченій сім’ї соціальну допомогу з мотивів пасивної поведінки 

працездатних членів сім’ї, які самостійно не вживали заходів для отримання 

доходу стала предметом розгляду Вищого адміністративного суду України у 

2016 році [325]. У справі № 199/9122/15-а судом відмовлено особі, до складу 
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сім’ї якої входять чоловік та троє малолітніх дітей, в задоволенні позову про 

зобов’язання органу соціального захисту населення призначити державну 

соціальну допомогу по малозабезпеченості, оскільки під час процедури 

призначення допомоги попередньо сім’я була ознайомлена (письмово), що 

при наступному зверненні за допомогою чоловік заявниці повинен 

працювати або знаходитися на обліку в центрі зайнятості. Вказані умови не 

були виконані, сім’я не сприяла поліпшенню свого матеріального становища, 

а акт обстеження матеріально-побутових умов підтвердив хороші умови 

проживання сім’ї, наявність в будинку сучасної побутової техніки та 

необхідних умов для життя і навчання дітей [26, с. 237]. 

Невикористання сім’єю можливостей знаходження додаткових 

джерел для існування може стати підставою для зменшення розміру вже 

призначеної державної соціальної допомоги до 50%. Відповідне 

повноваження органу соціального захисту населення передбачено Порядком 

призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям [147]. Так, у разі повторного подання інформації про відсутність 

доходів у працездатних осіб, які є членами сім’ї, а також якщо 

середньомісячний розмір їхніх доходів залишається меншим, ніж розмір 

мінімальної заробітної плати, розмір соціальної допомоги поступово 

зменшується при кожному черговому зверненні за її призначенням [147].  

Наявність умов, передбачених п. 17 Порядку призначення і виплати 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, не є обов’язковою 

підставою для зменшення розміру відповідної допомоги. Для прикладу, у 

справі № 317/604/15-а [326] особа звернулась до суду з позовом до органу 

соціального захисту населення про визнання незаконним рішення органу 

соціального захисту населення щодо зменшення розміру державної 

соціальної допомоги, передбаченої Законом України “Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” та зобов’язання відповідача 

здійснити нарахування та виплатити їй державну соціальну допомогу у 

належному розмірі. Рішення відповідача про зменшення особі розміру 
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допомоги було обґрунтоване невикористанням нею можливостей 

знаходження додаткових джерел для життя та працевлаштування, а також 

відсутністю довідки МСЕК, яка б підтверджувала 

непрацездатність/інвалідність позивача. Суд касаційної інстанції визнав 

обґрунтованими позовні вимоги, зазначивши, що орган соціального захисту 

населення не врахував перебування позивача на «Д» обліку у пульмонолога, 

кардіолога, ревматолога, невролога. За станом здоров’я їй рекомендована 

робота касиром на підприємстві або організації, однак, вказані роботи 

центром зайнятості, де позивач знаходиться на обліку, їй не пропонувались. 

З огляду на цільове призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

підтримуємо надання органам соціального захисту населення повноваження 

призначати допомогу за умов невідповідності сім’ї критеріям 

малозабезпеченості стосовно економічного та трудового потенціалу, з 

можливістю врахування фактичного матеріально-побутового рівня життя 

сім’ї та обґрунтування прийнятого рішення. 

Інша категорія спорів виникає щодо приховування (неподання) 

достовірних відомостей. Так, одним із основних обов’язків осіб, які 

претендують на допомогу є обов’язок подати достовірні дані про доходи і 

майновий стан. У разі, коли навмисно подано недостовірні відомості, що 

вплинули або могли вплинути на встановлення права отримати соціальну 

допомогу та визначення її розміру, виплата такої допомоги припиняється з 

місяця, в якому виявлено порушення. На наступний термін допомога може 

бути призначена не раніше, ніж через шість місяців, починаючи з першого 

числа місяця виявлення порушення [27, с. 446]. 

Поширеною є практика звернень органів соціального захисту щодо 

повернення необґрунтовано отриманої соціальної допомоги з причини, що 

один із членів малозабезпеченої сім’ї приховав свої доходи від трудової 

діяльності та отримав невідповідний розмір допомоги [259] або сім’я не 

задекларувала майно, що знаходиться у власності її членів, а розрахунки 

виплати допомоги виконані правильно [255]. Судова практика орієнтована на 
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задоволення вимог органів соціального захисту населення про стягнення 

надміру виплачених коштів допомоги за умови наявності обставин для 

припинення її виплати [233; 258; 265].  

Ще однією підставою для відмови у призначенні державної соціальної 

допомоги малозабезпеченій сім’ї або стягнення вже виплаченої допомоги є 

наявність незадекларованих додаткових джерел існування. Державна 

соціальна допомога не призначається у разі, коли з’ясовано, що 

малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, а також будь-

який член сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за наданням державної 

соціальної допомоги здійснив покупку або оплатив послуги на суму, яка на 

час звернення перевищує десятикратну величину прожиткового мінімуму для 

сім’ї; у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира 

(будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв метр на 

одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв метра на сім’ю, чи більше одного 

автомобіля, транспортного засобу (механізму) [147]. Детально зміст поняття 

“додаткові джерела для існування” для застосування Закону України “Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” визначено п. 10 

Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям: здача у найм або оренду житлового приміщення 

(будинку) або його частини; один чи кілька членів сім'ї працюють без 

оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість 

отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від 

народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, 

вантажної машини, мікроавтобуса тощо [147]. 

Видається недоречним визначення факту малозабезпеченості з аналізу 

здійснених покупок чи оплати послуг протягом 12 місяців перед зверненням 

за наданням соціальної допомоги, оскільки такий підхід не враховує можливі 

заощадження особи протягом минулого періоду, зокрема, що може мати 

місце при здійсненні оплати за навчання дітей накопиченими коштами [31, 

с. 91]. 
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Неправильно вказана кількість осіб-членів малозабезпеченої сім’ї, що 

вплинуло на розмір допомоги також слугує підставою звернення до суду із 

вимогою про повернення надміру отриманої державної допомоги. Для 

прикладу, департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської 

міської ради звернувся до суду із вимогою стягнути допомогу через надання 

недостовірної інформації про склад сім’ї. Відповідач не повідомила про 

перебування у зареєстрованому шлюбі з особою, місце проживання якого 

було відмінним від місця проживання заявниці. Однак, під час повторного 

звернення за призначенням допомоги було з’ясовано та підтверджено 

відповідний факт. Суд прийшов до висновку про порушення відповідачкою 

вимог Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям [147] в частині надання недостовірної інформації 

про склад сім’ї та про наявність підстав для задоволення позовних вимог 

[260]. 

Розглядаючи питання щодо неправомірності дій одержувачів 

державної соціальної допомоги в частині приховування достовірних 

відомостей про рівень доходу чи склад сім’ї, суди неодноразово 

підтверджують обов’язок особи/сім’ї декларувати все наявне у власності 

майно під час звернення за допомогою відповідно до Закону України “Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” [155; 251]. 

Водночас, стягнення надміру виплачених сум допомоги для 

малозабезпечених за рішенням суду може відбутися за умови встановлення і 

доведення під час розгляду справи умислу особи-заявника щодо приховання 

відомостей, які мають значення для призначення допомоги. Такі висновки 

робимо із аналізу змісту судових рішень [264]. 

Проблема приховування достовірних відомостей заявниками, 

першочергово зумовлена недосконалістю законодавчих положень в частині 

відсутності належних санкцій за такі дії. Зокрема, відповідальність 

одержувачів допомоги за недостовірність відомостей про доходи та 

майновий стан сім’ї для призначення допомоги (надаються заявником без 
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підтверджуючих документів), що передбачена Законом України “Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” та Порядком 

призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям є обмеженою та недієвою, оскільки зобов’язує до повернення лише 

суми безпідставно отриманих коштів. Водночас, дозволяє повторно 

призначити допомогу через шість місяців [27, с. 446]. Відтак, результатом 

неправомірних дій особи стає приховування неофіційних джерел доходів і 

відбувається нівелювання принципу адресності соціальної допомоги [38, 

с. 31]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону  України “Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям” під час надання державної соціальної 

допомоги проводиться перевірка майнового стану членів сім’ї [179]. Органи 

соціального захисту можуть користуватися всіма офіційними джерелами 

отримання інформації під час процедури призначення допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, серед яких інформація органів доходів і зборів. 

Вважаємо, що така законодавча норма могла б слугувати підґрунтям їхнього 

обов’язку самостійно отримувати необхідні для призначення соціально-

правоможній особі – малозабезпеченій сім’ї/особі соціальної допомоги 

зазначеного виду правовстановлювальні документи [33, с. 112]. 

На практиці спірним питанням, пов’язаним із реалізацією права на 

державну соціальну допомогу було застосування норм Закону України “Про 

захист персональних даних” (ст. ст. 11, 12) [198], відповідно до якого органи 

соціального захисту вимагали від особи-заявника попередню згоду на збір 

інформації та обробку персональних даних. Відмова надати таку згоду 

зумовлювала непризначення допомоги. Вважаємо, що ненадання особою 

згоди на збір та обробку інформації щодо себе не може бути підставою 

непризначення соціальної допомоги, оскільки у процедурі реалізації права на 

державну соціальну допомогу обробка даних є обов’язком департаменту 

праці та соціального захисту, зокрема в частині достовірності та повноти 
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інформації про доходи та майновий стан осіб, які є членами сім’ї, що 

звертається за призначенням державної соціальної допомоги.  

Аналогічний підхід щодо юридичного значення надання чи ненадання 

згоди на збір та обробку персональних даних сформувався також і в судовій 

практиці. Для прикладу розглянемо один із судових спорів. Особі (матері 6 

дітей) було відмовлено у призначенні допомоги як малозабезпеченій сім’ї, 

оскільки вона не надала зазначену згоду. Суд, розглядаючи справу про 

визнання дій департаменту соціального захисту населення протиправними та 

спонукання до вчинення дій, на підставі Постанови Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження порядку призначення і виплати державної 

допомоги сім’ям з дітьми” [146] та Інструкції щодо порядку оформлення і 

ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги [68], 

прийняв сторону заявниці [150], наголосивши, що розмір соціальних допомог 

залежить від рівня доходів сім’ї, а не від наявності згоди особи на обробку 

персональних даних. Пункт 3 Інструкції щодо порядку оформлення і ведення 

особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги [68] передбачає 

підготовку документів для призначення соціальної допомоги: формування 

особової справи (прийом заяви та необхідних довідок), перевірка 

достовірності наданих відомостей. А її п. 4 передбачає прийняття рішення 

щодо призначення (відмови в призначенні) допомоги [150]. 

Програми державних соціальних виплат змінюються та 

удосконалюються в контексті максимального забезпечення адресності таких 

виплат та ефективного використання бюджетних коштів. З цією метою був 

ухвалений Закон України “Про верифікацію та моніторинг державних 

виплат” [167]. Верифікація – комплекс заходів щодо збору та перевірки 

достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, 

нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення 

права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення 

невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, 

базах даних (п. 1 ст. 1 Закону України “Про верифікацію та моніторинг 
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державних виплат” [167]). Ухвалення зазначеного Закону України вважаємо 

позитивним моментом та пропонуємо його норми поширити на інші види (не 

лише соціальні виплати) соціального захисту малозабезпечених осіб, а також 

застосовувати для збору інформації уповноваженими органами з метою 

процедурної допомоги особам-заявникам щодо отроимання необхідних 

правопідтверджувальних документів.  

Аналіз наведених вище норм дозволяє розглянути цей механізм в 

контексті покращення його ефективності та полегшення для громадян, а 

також можливості використання інформаційно-модернізованих технологій на 

благо одержувачів соціальних допомог. Передусім вважаємо, що в умовах 

сучасних технологій законодавчо повинен бути закріплений обов’язок органу 

соціального захисту населення щодо: надання особі-заявникові 

(уповноваженому представнику сім’ї) допомоги в одержанні необхідних 

документів, сприяння у зборі та поданні правопідтверджувальних 

документів, сприяння у встановленні факту малозабезпеченості як 

соціального ризику, якого зазнала сім’я (особа) [33, с. 112].  

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям” не передбачає обов’язку органів соціального захисту населення (чи 

інших суб’єктів) інформувати потенційних одержувачів соціальної допомоги 

щодо підстав, змісту та процедури реалізації належного їм права. Відтак, 

вважаємо, що підвищити ефективність реалізації малозабезпеченими сім’ями 

права на соціальну допомогу могло б також персональне інформування її 

потенційних одержувачів. 

Державна програма соціальних допомог, яка вже сьогодні функціонує 

в Україні відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” базується на принципі матеріального забезпечення 

осіб, які зазнали ризику малозабезпеченості з поступовим розширенням 

застосування принципу індивідуальної відповідальності особи за власний 

добробут. Про це свідчить зміст Порядку призначення і виплати державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям [147], який прийнятий 
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Кабінетом Міністрів України відповідно до ст. 4 Закону України “Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. 

Водночас сучасне суспільство щораз більше акцентує увагу на 

запровадженні різноманітних соціальних програм, які б слугували стартом і 

стимулювали зайнятість та економічну самостійність малозабезпечених осіб. 

Зокрема Стратегія подолання бідності, підготовлена на виконання Плану 

заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом на 2014-2017 роки, стратегічними напрямами, які слугують вектором 

розвитку національного законодавства у зазначеній сфері відносин називає: 

запровадження в системі соціальної допомоги механізмів, які стимулюють 

малозабезпечені сім’ї до самозабезпечення для виведення їх із стану 

нужденності; підтримки підприємницької ініціативи зареєстрованих 

безробітних шляхом надання допомоги по безробіттю одноразово для 

започаткування власної справи та надання послуг із фахового 

консультування, а також допомоги у плануванні та провадженні 

підприємницької діяльності [300]. 

Реалізація зазначених програм надання малозабезпеченим особам 

різних видів соціальних допомог може бути впроваджена через різні 

соціальні програми та у різних напрямах здійснення соціального захисту. 

Передусім, це – залучення малозабезпечених осіб до здійснення 

підприємницької діяльності через поширення на них механізму ч. 7 ст. 22 

Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

на випадок безробіття” [187] та Порядку надання допомоги по безробіттю, 

зокрема одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької 

діяльності [142].  

Стратегією подолання бідності у напрямі розширення доступу до 

продуктивної зайнятості, сприяння зростанню доходів населення від 

зайнятості передбачено: здійснювати підтримку підприємницької ініціативи 

зареєстрованих безробітних шляхом надання допомоги по безробіттю 

одноразово для започаткування власної справи та надання послуг із фахового 
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консультування, а також допомоги у плануванні та провадженні 

підприємницької діяльності; створення на місцевому рівні мережі 

спеціалізованих консультаційних центрів з питань організації та ведення 

власної справи [300]. Реалізація зазначеної пропозиції могла б відбуватися 

також з ініціативи працівників територіального органу центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції. Тому важливо передбачити право 

безробітних, які звертаються до державної служби зайнятості, на соціальний 

супровід при працевлаштуванні. 

Соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці як 

вид соціальної послуги передбачено п. 11.1 Переліку соціальних послуг, що 

надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не 

можуть самостійно їх подолати [123] та абз. 8 п. 4 Розділу VIII Державного 

стандарту соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні 

та на робочому місці [48]. Це – комплекс заходів, що здійснюються на 

регулярній основі протягом визначеного строку та мають на меті підтримку 

отримувача соціальних послуг в процесі подолання життєвих труднощів, 

відновлення та підвищення соціального статусу, що передбачає надання 

соціальної послуги безпосередньо методами індивідуальної роботи та 

виконання ролі посередника (організація консультацій інших фахівців, 

супровід та представлення інтересів отримувача послуг, допомога в 

оформленні документів тощо) [48]. Варто зазначити, що відповідно до п.п. є) 

п. 15 ст. 1 Закону України “Про соціальні послуги” малозабезпеченість особи 

є правовою підставою отримати соціальну послугу соціального супроводу 

[219]. Потрібно наголосити, що положення підзаконних нормативно-

правових актів, наведені нами не узгоджуються із нормами Закону України 

“Про соціальні послуги” (2019 р.): зазначений Закон України не передбачає 

соціального супроводу при працевлаштуванні осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, а лише закріплено соціальний супровід як 

вид соціальної послуги. Однак п.п. е) п. 15 ст. 1 Закону України “Про 
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соціальні послуги” (2019 року) визначає безробіття чинником, що може 

зумовити складні життєві обставини, а отже соціальний супровід при 

працевлаштуванні такої особи є соціальною послугою, яка відповідає її 

соціальній потребі на підставі ст. 20 Закону України “Про соціальні послуги” 

[219]. З огляду на наведені аргументи пропонуємо ухвалити зміни до Закону 

України “Про соціальні послуги” в частині доповнення ч. 6 ст. 16 Закону п. 

18 наступного змісту: “соціальний супровід працевлаштування”. 

Важливим в контексті реалізації права малозабезпеченими особами на 

соціальний супровід працевлаштування є доповнення Закону України “Про 

зайнятість населення” положеннями про соціальний супровід при 

працевлаштуванні, правові умови, процедуру та зобов’язаних суб’єктів. 

Також пропонуємо у Законі України “Про соціальний захист 

малозабезпечених осіб” у розділі “Соціальні послуги малозабезпеченим 

особам” ухвалити норми про соціальний супровід при працевлаштуванні.  

Основними заходами, що становлять зміст соціальної послуги 

соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці є: 

регулярні зустрічі з отримувачем послуги; відвідування його на робочому 

місці; сприяння в адаптації до виконання запропонованої роботи, 

пристосування робочого місця до особливих потреб отримувача послуги; 

сприяння в отриманні інших послуг, організацію взаємодії з іншими 

суб’єктами соціального супроводу; навчання отримувача соціальної послуги 

та розвиток його трудових і соціальних навичок; психологічне 

консультування та підтримку (п.1 Розділу VIII) [48]. 

Зазначена соціальна послуга могла б надаватися працівниками 

територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції чи 

Центру надання соціальних послуг, або на підставі соціального замовлення 

недержавними суб’єктами – надавачами соціальних послуг. 

Другим напрямом у запровадженні соціальних програм, які 

слугуватимуть стартом і стимулюватимуть зайнятість та економічну 
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самостійність малозабезпечених осіб, можуть стати ухвалені зміни до Закону 

України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” [169]. 

Відповідно до ст. 9 зазначеного Закону України з метою сприяння 

економічній самостійності малозабезпеченої сім’ї непрацюючій працездатній 

особі з числа членів такої сім’ї, яка бажає провадити підприємницьку 

діяльність, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, державною 

службою зайнятості може надаватися одноразова безвідсоткова поворотна 

допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї за 

рахунок коштів державного бюджету [179]. Порядок надання такої допомоги, 

її розмір та умови повернення визначатимуться Кабінетом Міністрів України.  

Ефективність такої допомоги, на нашу думку, можна було б 

забезпечити шляхом визначення розміру допомоги з урахуванням всіх 

працездатних членів такої сім’ї, які потенційно могли б співпрацювати у 

спільному підприємництві, сумарно. Для досягнення задекларованої мети 

можна передбачити окрему соціальну послугу професійне навчання 

непрацюючих малозабезпечених осіб з оплатою їм відповідної соціальної 

допомоги у розмірі мінімальної заробітної плати. Перевагу зазначеної 

пропозиції спробуємо обґрунтувати, базуючись на системному науковому 

тлумаченні чинних норм законодавства.  

Передусім, Стратегією подолання бідності у напрямі розширення 

доступу до продуктивної зайнятості, сприяння зростанню доходів населення 

від зайнятості передбачено сприяння підвищенню конкурентоспроможності 

осіб на ринку праці шляхом підвищення ефективності професійного 

навчання зареєстрованих безробітних і представників вразливих груп 

працівників з низьким кваліфікаційним рівнем [300]. Період професійного 

навчання може бути періодом набуття та удосконалення професійних знань, 

умінь та навичок малозабезпеченою особою відповідно до її покликання і 

здібностей, що забезпечує належний рівень професійної кваліфікації для 

професійної діяльності та конкурентоспроможності на ринку праці (див. 

визначення професійного навчання ст. 34 Закону України “Про зайнятість 
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населення” [188]). Професійне навчання таких осіб може відбуватися 

відповідно до процедури та гарантій, передбачених ст. 35 Закону України 

“Про зайнятість населення” [188]. Професійна підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних є одним із видів 

соціальних послуг, орієнтованих на забезпечення зайнятості населення, що 

надаються за направленням територіального органу центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції [35, с. 49-50]. 

Базуючись на ст. 2 КЗпП України, яка визначає державу гарантом щодо 

створення умов для ефективної зайнятості населення, сприяння 

працевлаштуванню, підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, 

забезпечення перепідготовки осіб, вивільнюваних у результаті переходу на 

ринкову економіку [77], вважаємо, що саме держава повинна бути гарантом 

створення механізму проведення професійного навчання малозабезпечених 

осіб з метою переведення їх у статус осіб, які можуть самостійно 

забезпечувати себе та членів своєї сім’ї на рівні, вищому ніж прожитковий 

мінімум. Пропозиція виплачувати за період професійного навчання особі 

винагороду у розмірі мінімальної заробітної плати базується на нормах 

Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії” [177], ст. 3 Закону України “Про оплату праці” [206]. Статтею 17 

Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії” визначено, що мінімальна заробітна плата є однією із основних 

соціальних гарантій, які встановлюються законами з метою забезпечення 

конституційного права громадян на достатній життєвий рівень. 

Третім напрямом, видається можливість запровадження програм 

соціального кредитування малозабезпечених осіб з метою забезпечення їх 

економічної самостійності та подолання стану індивідуальної/сімейної 

бідності. 

В Україні запроваджені програми соціально-державного пільгового 

кредитування навчання [145], індивідуального будівництва [159], 
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реконструкції чи придбання житла [143], придбання котлів чи іншого 

енергоефективного обладнання [138], які зумовлюють необхідність 

посилення глибокого, всебічного аналізу правового змісту такого 

кредитування та потребують конкретизації його значення в системі 

соціального захисту громадян [276, с. 169].  

Соціальний кредит обґрунтовано С.М. Синчук як різновид кредиту, 

який надається особі у випадках, передбачених законодавством на пільгових 

умовах банком, уповноваженим фондом чи іншим суб’єктом як безготівкова 

грошова позика за участю державних органів чи органів місцевого 

самоврядування для придбання чи отримання необхідної для її (особи) 

життєдіяльності суспільно значимої послуги чи речі, яку (позику) особа 

зобов’язана повернути у терміни та в порядку, передбачені законодавством, з 

урахуванням відсотків за користування [276, с. 181].  

Перевагами соціальних програм зазначеного виду є те, що вони 

забезпечуватимуть консолідацію побудови системи соціального захисту 

населення шляхом поєднання соціальної солідарної та індивідуальної 

відповідальності, співфункціонування різних організаційно-правових форм 

такого захисту, активного включення малозабезпечених осіб у механізм 

побудови індивідуального/сімейного добробуту. 

Пропонуємо у Законі України “Про соціальний захист 

малозабезпечених осіб” ухвалити окремий розділ “Соціальне кредитування 

малозабезпечених осіб”, в якому передбачити правові умови та процедуру 

кредитування, критерії визначення банків, які можуть бути залучені до таких 

програм, участь держави та органів місцевого самоврядування, обсяг 

персональної участі особи у таких програмах, механізм повернення кредиту 

та відсотки, цільове спрямування (на започаткування підприємництва, 

професійне навчання) тощо. 

Важливим різновидом соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям є 

муніципальні соціальні допомоги. Вони є додатковим до державних видом 

соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям, призначаються понад 
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встановлені державні соціальні стандарти соціальних допомог на підставі та 

відповідно до рішень органів місцевого самоврядування.  

В контексті соціального захисту малозабезпечених варто наголосити, 

що ч. 2 ст. 11 Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” визначає: “За рахунок місцевих бюджетів та 

спеціально створених регіональних фондів соціальної допомоги органи 

місцевого самоврядування можуть проводити доплати до встановлених 

відповідно до цього Закону розмірів державної соціальної допомоги 

виходячи із затвердженого регіонального прожиткового мінімуму” [179].  

А відповідно до Закону України “Про прожитковий мінімум” для 

оцінки рівня життя в регіоні, розроблення та реалізації регіональних 

соціальних програм, визначення права на призначення соціальної допомоги, 

що фінансується за рахунок місцевих бюджетів, органами місцевого 

самоврядування може затверджуватися регіональний прожитковий мінімум, 

не нижчий від установленого відповідно до цього Закону України [214]. 

Даних про розроблення регіональних програм соціального захисту громадян, 

які б базувалися на стандарті “регіональний прожитковий мінімум” в Україні 

нема. 

Проведений економістами аналіз свідчить, що регіони України мають 

різний рівень соціально-економічного розвитку, і відповідно рівень життя 

населення, що визначається різним географічним положенням, природно-

кліматичними умовами, демографічною ситуацією, історією розвитку та ін. 

Це породжує значну кількість соціально-економічних проблем [23, с. 31-38]. 

Вважаємо, що муніципальні програми соціального захисту можуть бути 

ефективними лише за умови врахування різних аспектів розвитку регіонів, 

зокрема: особливості локального рівня життя громадян, критерії під час 

допомогового забезпечення малозабезпечених осіб (сімей) тощо. 

Аналіз муніципальних програм (Положення про порядок надання 

адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Одеси [133], Положення 

про надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Запоріжжя 
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[132] соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям (особам) дозволяє 

зробити декілька висновків: 1) надаються громадянам, сукупний дохід яких є 

меншим від прожиткового мінімуму; 2) є разовими та мають компенсаційний 

(не стимулюючий до подолання стану малозабезпеченості) характер; 3) є 

цільовими (на проживання, на лікування, на протезування тощо); 4) мають 

чітко фіксований розмір щодо прожиткового мінімуму (50 або 75 %) як 

державного соціального стандарту; 5) не мають жодних регіональних 

особливостей.  

 

 

2.2 Субсидії як вид соціальної допомоги малозабезпеченим особам 

 

Система субсидій на житлово-комунальні послуги запроваджена в 

Україні 1995 р. Однак до тепер законодавець продовжує впроваджувати нові 

механізми, підстави та умови забезпечення громадян допомогами-

компенсаціями житлово-комунальних послуг. Численні зміни до 

законодавства щодо реформування порядку та правових підстав надання 

житлових субсидій свідчать про недосконалість діючої системи та про 

необхідність постійного пристосування даного виду підтримки до 

економічної ситуації в державі. Започаткована як безготівкова допомога, вже 

сьогодні субсидія набирає ознак “монетизованої” грошової соціальної 

допомоги спеціально-цільового призначення [29, с. 605-607]. 

Особливості призначення та отримання субсидій не є предметом 

активного наукового інтересу серед представників галузевої науки. Єдиним 

дисертаційним дослідженням категорії “житлова субсидія” є робота 

Т.Ю. Хренової на тему: “Житлова субсидія як організаційно-правова форма 

соціального забезпечення населення” [332]. Деякі правові аспекти житлових 

субсидій та проблеми їх надання висвітлено у працях І.С. Андрієнко [4, с. 85-

87], Л.П. Шумної [342, с. 124], С.М. Синчук [278, с. 334] та ін. 
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Нормативно-правове регулювання відносин забезпечення житловими 

субсидіями винятково визначено підзаконними актами: Положенням про 

порядок призначення житлових субсидій [221], постановами Кабінету 

Міністрів України “Про новий розмір витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії” № 1156 [205]; 

“Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-

комунального обслуговування” № 409 [173] тощо. 

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 92 Конституції України серед питань, які 

визначаються виключно законами є основи соціального захисту [82]. А п. 3 

ч. 2 ст. 92 Конституції України передбачає, що порядок встановлення 

державних стандартів визначається законами. Констатуємо, що станом на 

сьогодні Закону України, в якому було б визначено статус житлових (чи 

інших соціальних) субсидій як елементу соціального захисту населення все 

ще не ухвалено. Відтак, можна зробити висновок, що для удосконалення 

порядку забезпечення населення житловими субсидіями, доступності 

відповідних законодавчих положень, а також на виконання вимог Основного 

Закону необхідно провести роботу із систематизації та доповнення 

юридичних положень про соціальне субсидіювання, які викласти на рівні 

закону. Тож у Законі України “Про соціальний захист малозабезпечених 

осіб”, який пропонується ухвалити, окремий розділ повинен визначати 

правові засади, умови та процедуру надання субсидій як виду соціальної 

допомоги. 

В контексті дослідження соціальних субсидій як одного із видів 

соціального захисту малозабезпечених громадян варто з’ясувати, кому 

відповідне право гарантується. Відповідь на це запитання передбачено п. 3 

Положення про порядок призначення житлових субсидій [221]. Так, житлова 

субсидія призначається мешканцям домогосподарств, які проживають в 

житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за 
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житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління 

багатоквартирним будинком [221]. 

Законодавець у системі забезпечення населення субсидіями 

правоможним суб’єктом визначає не сім’ю, а домогосподарство. Відповідно 

до абз. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України “Про Всеукраїнський перепис населення” 

домогосподарство – це сукупність осіб, які спільно проживають в одному 

житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним 

для життєдіяльності, ведуть спільне господарство, повністю або частково 

об’єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати в родинних 

стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати у будь-яких із цих 

стосунків, або перебувати і в тих, і в інших стосунках. Домогосподарство 

може складатися з однієї особи [172]. 

Житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства, 

якими є всі особи, зареєстровані в житловому приміщенні, а для орендарів чи 

внутрішньо переміщених осіб – які фактично проживають. На них 

розраховують соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-

комунального обслуговування і їхні доходи враховуються під час 

призначення житлової субсидії. Для отримання субсидії враховуються також 

доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх 

зареєстроване/фактичне місце проживання відмінне від адреси 

домогосподарства. Виняток становлять доходи одного з подружжя, якщо 

обоє є віком понад 60 років та проживають у сільській місцевості/селищах 

міського типу, доходи батьків у разі призначення субсидії студентам за 

місцем навчання, доходи одного з батьків дитини (у випадку розлучення або 

неперебування в шлюбі), доходи осіб, які визнані безвісно відсутніми чи 

зниклими безвісти за рішенням суду (п. 24) [221]. 

Аналізуючи наведені законодавчі положення, робимо висновок, що 

категорія “домогосподарство”, є ширшою, ніж “сім’я”. Основним критерієм 

зачислення особи до членів домогосподарства визначено факт проживання у 

житловому будинку. Однак, чинні нормативно-правові правила не 
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визначають механізму перевірки спільного ведення господарства, об’єднання 

та витрачання доходів. Відтак, це призводить або до ускладнення процедури 

призначення житлової субсидії, оскільки особа, яка звертається за її 

призначенням, повинна надати низку додаткових документів, які 

підтверджують факт неналежності певної особи до членів її 

домогосподарства (наприклад, орендаря частини житлового приміщення), 

або ж – до неможливості оформлення субсидії (наприклад, здійснення 

покупки вартістю понад 50 тис. грн особою, яка фактично не є членом 

домогосподарства, але законодавець її зачисляє до таких). Таке законодавче 

визначення одержувачів субсидій вважаємо недоліком, який ускладнює 

реалізацію принципу адресності соціальних допомог. 

Частина малозабезпечених, які неспроможні оплатити у повному обсязі 

вартість житлово-комунальних послуг чи інші витрати, позбавлені 

можливості отримати житлову субсидію. Також, визначаючи основні 

напрямки реформування системи соціального захисту громадян, суб’єктами-

одержувачами такого захисту визначено осіб та сімей [69, с. 26].  

Аналізуючи проблеми забезпечення адресності соціальної підтримки 

громадян, науковці правоможним суб’єктом визначають сім’ю, а не 

домогосподарство. Зокрема, Л. М. Івашова та М. Ф. Івашов зазначають, що 

субсидії як адресна соціальна допомога – це механізм, яким охоплюється 

певна цільова група. Згідно із програмою житлових субсидій сім’ї мають 

право платити за житло і комунальні послуги в межах визначеного Кабінетом 

Міністрів України обов’язкового відсотка доходів з урахуванням 

законодавчих нормативів користування житловою площею та споживання 

житлово-комунальних послуг. За умови, що розмір оплати перевищує 

встановлену державою частку доходу, сім’я має право на отримання субсидії, 

яка покриває цю різницю [65, с. 36-37]. Адресність під час надання допомоги, 

за словами О. П. Кайди, передбачає, що держава здійснює надання соціальної 

допомоги найбільш нужденним громадянам або сім’ям з урахуванням 

матеріального стану та середньомісячного сукупного доходу, що 
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підтверджується відповідними документами і перевіряється у ході 

обстеження матеріального стану осіб, зокрема їхніх доходів [73, с. 86].  

Вважаємо, що визначення потреби під час процедури призначення 

житлової субсидії має здійснюватися за результатами дослідження 

матеріально-побутових умов проживання та рівня доходу особи/сім’ї. 

Гарантування права на отримання житлової субсидії сім’ї, а не 

домогосподарству, на нашу думку, забезпечить ефективну реалізацію 

гарантованого Конституцією України права на соціальний захист, дозволить 

субсидіювати громадян, які фактично потребували підтримки держави, однак 

не змогли її отримати через недосконалість законодавчих положень, а також 

формуватиме послідовність та узгодженість нормативних положень з питань 

соціального захисту малозабезпечених осіб.  

Продовжуючи дослідження проблеми суб’єктного складу одержувачів 

соціальної субсидії, варто звернути на увагу на ще один законодавчий 

недолік – підстави відмови у призначенні житлових субсидій. Так, відповідно 

до п.п. 2-3 п. 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій 

житлова субсидія не призначається (зокрема на наступний період), якщо у 

складі домогосподарства є особи, які: 1) мають у власності транспортний 

засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше 

п’яти років (крім мопеда і причепа); 2) є повнолітніми особами, які за 

інформацією державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України, у 

зазначений період не отримували доходів, що враховуються під час 

призначення житлової субсидії або їхній нарахований середньомісячний 

сукупний дохід є меншим від мінімальної заробітної плати, встановленої на 

початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової 

субсидії; та/або ними або за них не сплачено єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому 

від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який 

враховуються доходи для призначення житлової субсидії [221]. Поважними 

причинами недотримання зазначених вимог є статус військовослужбовців 



 108 

або осіб, щодо яких наявна заборгованість роботодавця із виплати заробітної 

плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування.  

Із аналізу наведеного положення робимо висновок про залежність 

права на отримання житлової субсидії не лише від майнового становища 

членів домогосподарства, а й від майнового становища та трудової діяльності 

членів сім’ї особи із складу домогосподарства, які не проживають у 

житловому будинку разом з особами, які претендують на отримання або ж 

яким уже призначено житлову субсидію. Зважаючи на зміст поняття “член 

сім’ї”, а також на факт роздільного проживання членів домогосподарства та 

членів сім’ї особи зі складу домогосподарства, така залежність видається 

спеціальною умовою, спрямованою на істотне скорочення видатків з 

державного бюджету для субсидування населення шляхом зменшення 

кількості одержувачів субсидій. Зазначені підстави найчастіше призводять до 

відмови у призначенні житлової субсидії або до повернення коштів, 

отриманих на субсидіювання. Для прикладу, управлінням праці та 

соціального захисту населення м. Новомосковська виконавчого комітету 

Новомосковської міської ради відмовлено особі у призначенні житлової 

субсидії з підстав, визначених п. 9 абз. 6 Постанови Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження Положення про порядок призначення житлових 

субсидій”, а саме через відсутність інформації про доходи синів особи-

заявника, які фактично не проживали із заявником, за період з 01.04.2018 р. 

по 30.09.2018 р. Рішення про відмову було оскаржене у судовому порядку. 

Розглянувши спір, Дніпропетровський окружний адміністративний суд, 

відмовив у задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що позивачкою 

для вирішення питання про призначення субсидії не надано доказів того, що 

особи, які зареєстровані, але фактично не проживають разом з нею за 

адресою домогосподарства, підпадають під категорії осіб, вказаних в абз. 3 п. 

7 Положення про порядок призначення житлових субсидій. У суду були 

відсутні підстави для вирішення питання про призначення житлової субсидії 
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в користь позивачки з урахуванням відсутності у члена сім’ї особи зі складу 

домогосподарства доходів, зазначених в абз. 2 п.п. 3 п. 6 зазначеного 

Положення [234]. 

Дещо іншу ситуацію наведемо у наступному прикладі. Управління 

соціального захисту населення Запорізької міської ради провело перерахунок 

раніше призначеної житлової субсидії за 2018-2019 роки та звернулося із 

вимогою до отримувача житлової субсидії про повернення надміру 

перерахованої (виплаченої) житлової субсидії за період з 01.11.2018 по 

31.03.2019, посилаючись на те, що за 12 місяців до дня звернення за 

субсидією брат особи, якій була призначена субсидія (належить до членів 

сім’ї особи з домогосподарства), придбав квартиру, вартість якої перевищує 

50 тис. грн [157]. Розглядаючи відповідний спір Запорізький окружний 

адміністративний суд, рішення якого підтримав також Третій апеляційний 

адміністративний суд, визнав відповідне рішення управління соціального 

захисту неправомірним, оскільки, брат одержувача субсидії не був заявником 

на отримання житлової субсидії, а субсидія призначена на фактичну 

чисельність проживаючих, без урахування брата. Доходи та витрати брата не 

мають впливу на визначення права одержувачки та її сина на отримання 

житлової субсидії [157]. 

Як випливає із наведених прикладів, встановлення додаткових умов як 

для членів домогосподарства, так і для членів сім’ї особи зі складу 

домогосподарства, не лише обмежує право на субсидіювання осіб, які дійсно 

потребують, а й породжує низку суперечностей у правозастосуванні 

відповідних норм. Зокрема, із аналізу Положення про порядок призначення 

житлових субсидій, а також наведеної судової практики робимо висновок, що 

на момент призначення заявнику житлової субсидії до уваги беруться, 

одночасно, також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у 

разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси 

домогосподарства (абз. 3 п. 24.) [221]. Так, відповідно до п.п. 4 п. 6 

зазначеного Положення № 848 передбачено, що житлова субсидія не 
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призначається, якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім`ї 

особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за 

призначенням житлової субсидії здійснив витрати на суму понад 50 тис. грн 

(купив або іншим законним способом набув право власності на земельну 

ділянку, квартиру/будинок, транспортний засіб/механізм, будівельні 

матеріали, чи інші товари довгострокового вжитку; одноразово оплатив будь-

які послуги (за винятком медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг 

в межах соціальних норм житла та соціальних нормативів житлово-

комунального обслуговування) [221]. Своєю чергою, відповідно до п. 9 

Положення, житлова субсидія розраховується лише на всіх членів 

домогосподарства [221]. Відтак, вважаємо, що під час вирішення питання про 

призначення особі чи сім’ї житлової субсидії до уваги має братися майновий 

стан та соціальний статус лише тих осіб на яких у майбутньому 

розраховуватиметься субсидія. Тобто тих, які є членами однієї сім’ї і 

фактично проживають в одному житловому будинку. Відповідні зміни 

пропонуємо внести до п.п.4 п.6 Положення про порядок призначення 

житлових субсидій. 

На практиці складається ситуація, коли потенційні одержувачі 

намагаються лише формально дотримуватися умов субсидіювання 

(приховують реальні доходи; змінюють місце реєстрації; подають 

неправдиву інформацію під час звернення за отриманням житлової субсидії 

тощо). На зазначену проблему звертають увагу науковці, наголошуючи, що 

шляхом умисного заниження офіційного розміру заробітної плати громадяни 

намагаються незаконно отримати державні субсидії та інші види соціальних 

допомог для малозабезпечених [319, с. 109]. За словами І.С. Андрієнко, через 

великий відсоток нелегальних працівників, трудову міграцію та еміграцію 

права на отримання житлової субсидії позбавлена велика кількість 

домогосподарств. Водночас, визначені “спрощення” у порядку отримання 

житлової субсидії викликають низку заперечень з огляду на цільове 

призначення соціальної допомоги [4, с. 86]. Існуючий механізм призначення 



 111 

житлових субсидій, додає вчена, характеризується низькою адресністю, а 

тому є малоефективним; житлова субсидія часто призначається особам, які 

не мають права на її отримання – окремі сім’ї приховують частину доходів 

або подають недостовірні дані [4, с. 87]. 

Підсумовуючи вищезазначене, робимо висновок, що удосконалення 

потребує законодавче визначення суб’єктного складу одержувачів житлових 

субсидій, а також правових підстав їх отримання. Пропонуємо, законодавчо 

передбачити суб’єктом, що має право на отримання житлової субсидії не 

членів домогосподарства, а членів одної сім’ї, які фактично проживають у 

житловому будинку. Потребують вилучення із Порядку призначення 

житлових субсидій також положення про врахування доходів, вартості 

майна, трудової діяльності та відповідно сплати ними єдиного соціального 

внеску членів сім’ї особи зі складу домогосподарства, якщо такі не 

проживають спільно із сім’єю, яка звернулася для отримання житлової 

субсидії. Відповідні зміни дозволять забезпечити адресність забезпечення 

малозабезпечених сімей житловими субсидіями, спростити процедуру 

призначення допомоги, а також сприятимуть законодавчій визначеності та 

узгодженості нормативних положень в частині розуміння понять “член 

сім’ї”, “член домогосподарства”, “член сім’ї особи зі складу 

домогосподарства”. 

Одним із необхідних юридичних засобів юридичного механізму 

забезпечення права людини є процедура його реалізації [338, с. 50]. 

Процедура реалізації права на отримання житлових субсидій визначена 

Положенням про порядок призначення житлових субсидій [221]. Водночас, з 

метою максимального забезпечення поінформованості громадян щодо їх 

права на отримання житлових субсидій та механізму реалізації цього права, 

на офіційному інтернет-порталі Департаменту соціальної політики можна 

ознайомитися з інформаційною листівкою щодо заповнення заяви про 

призначення житлової субсидії; бланками інших заяв та декларацій; зразками 

та інструкціями заповнення заяви те декларації. На практиці ж виникає 
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чимало проблемних питань: як дізнатися номер особового рахунку, на який 

нараховують субсидію, а також назву організацій, які надають комунальні 

послуги; обчислити свої доходи за попередній рік, задля визначення 

наявності підстав отримати субсидію.  

Малозабезпечена особа може реалізувати право на житлову субсидію 

винятково шляхом звернення до компетентного органу з вимогою 

встановлення факту потреби у житловій субсидії. Тому важливе значення у 

процедурі реалізації права на соціальний захист, зокрема подання заяви, має 

місце його вчинення. Для призначення житлової субсидії громадянин, особа 

якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає структурному 

підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем 

проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи – за фактичним місцем 

проживання) заяву та інші документи (п. 43) [221]. Серед переліку 

документів, які необхідно подати для отримання житлової субсидії 

законодавством визначено декларацію про доходи і витрати осіб, які 

звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою, встановленою 

Мінсоцполітики; довідку про доходи; копію договору про реструктуризацію 

заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності); 

договір наймання (оренди) житла (у разі наявності) (п. 43) [221].  

Форми документів затверджено Міністерством соціальної політики 

України. Зокрема, ним було визначено форми Декларації про доходи та 

майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів соціальної 

допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб [195], форму заяви про призначення усіх видів 

соціальної допомоги, компенсацій та пільг [197]. Призначення усіх видів 

соціальної допомоги місцевими органами праці та соціального захисту 

населення за однією заявою та на підставі єдиного пакету документів було 

запроваджено з метою спрощення порядку прийому населення з 2003 р. 

Вважаємо, що єдина форма заяви та документів, необхідних для призначення 

усіх видів грошових допомог, компенсацій та соціальних пільг, полегшує 
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процес звернення правоможної особи за всіма відповідними її соціальним 

потребам видами соціального захисту, підвищує ефективність 

адміністрування системи соціального захисту, верифікації соціальних виплат, 

є одним із етапів побудови гнучкої, комплексної та універсальної вітчизняної 

системи соціального захисту, зокрема малозабезпечених осіб. 

На наявність проблем з питання забезпечення адресності субсидування 

в Україні та цільового витрачання коштів з Державного бюджету, зокрема в 

частині відомостей, які вказують у вищезазначених заявах, наголошує 

Рахункова палата [216]. У п. 2.2 рішення зазначено, що право на допомогу 

малозабезпеченим сім’ям залежить не лише від сукупних доходів, а й 

майнового стану громадян, їх зайнятості та низки інших факторів, які не 

зареєстровані і часто не можуть бути офіційно визначені чи підтверджені як 

безпосередньо заявниками, так і працівниками органів соціального захисту 

населення під час обстеження матеріально-побутових умов громадян. Під час 

призначення допомоги/субсидій подається інформація про підтверджені 

доходи, які особа отримує з джерел, що піддаються перевірці, та декларує під 

час подання заяви в орган соціального захисту, що фактично не завжди 

відображає реальний матеріальний стан заявника. Результатом цього є 

приховування неофіційних джерел доходів та нівелювання принципу 

адресності соціального субсидіювання [216]. 

З урахуванням досвіду Вірменії, Грузії, Німеччини, Румунії в Україні 

був започаткований експеримент з упровадження методів непрямої, бальної 

оцінки доходів громадян для призначення соціальної допомоги [213]. Його 

метою було підвищення якості роботи соціальних інспекторів щодо 

зазначення доходів одержувачів допомоги, декларації, яких перевіряють. 

Однак, експеримент подальшого практичного впровадження не отримав. 

З огляду на часті випадки зловживання щодо подання достовірних 

відомостей, які мають наслідки для призначення житлових субсидій, 

необхідно ухвалити нормативно-правовий акт, у якому передбачити 

механізми виявлення незареєстрованих доходів громадян і за їхньою 
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допомогою уникати випадків: приховування неофіційного доходу; 

невідповідності кількості зареєстрованих у квартирі/будинку і реально там 

проживаючих осіб; використання транспортного засобу, купленого за власні 

кошти, на підставі доручення тощо. На нашу думку, також важливо 

враховувати під час призначення житлових субсидій такі дані щодо осіб-

заявників, як: вік, освіта, сфера зайнятості тощо. Зазначену інформацію про 

членів сім’ї варто відображати у заяві на отримання житлових субсидій, що 

дозволить оцінити реальний стан забезпеченості, добробуту особи/сім’ї-

заявника та перспективи щодо можливого самостійного самозабезпечення. 

Важливим в контексті даного дослідження є питання порядку 

визначення розміру житлових субсидій для малозабезпечених осіб/сімей. 

Пунктом 1 Положення про порядок призначення житлових субсидій 

визначено види щомісячних житлових субсидій на оплату: 1) встановлення, 

обслуговування/заміну вузлів комерційного обліку, абонентського 

обслуговування споживачів комунальних послуг у багатоквартирних 

будинках за індивідуальними договорами, а також житлово-комунальних 

послуг; 2) встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного 

обліку, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг у 

багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також витрат 

на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) 

кооператив; 3) витрат на комунальні послуги у будинку, в якому створено 

об’єднання; 4) скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива один раз на рік [221]. Межі реалізації права визначені п.п. 6-8 

Положення про порядок призначення житлових субсидій: особа не може 

самостійно обирати вид житлової субсидії, який їй буде призначено. 

Наприклад, житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива призначаються у разі, коли домогосподарство не отримує 

комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого 
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опалення (теплопостачання) та не використовує природний газ або 

електричну енергію для індивідуального опалення (п. 6) [221]. 

З огляду на вид житлової субсидії, на яку претендує заявник, її розмір 

визначатиметься як різниця між вартістю наданих житлово-комунальних 

послуг та/або скраплениого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, 

що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, 

внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного 

обліку, внеску/платежу об’єднанню на оплату витрат на управління 

багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла, соціальних 

нормативів житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива, витрат на управління багатоквартирним 

будинком і розміром обов’язкового відсотка платежу, установленого 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1156 “Про новий 

розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі 

надання житлової субсидії” (п. 5) [205]. 

Показниками, які визначають розмір обов’язкового відсотка платежу 

відповідно до п. 1 зазначеної постанови Кабінету Міністрів України № 1156 

є: коефіцієнт доходу домогосподарства (відношення розміру 

середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на 

одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, 

встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія); базовий 

коефіцієнт доходу для призначення субсидії (два прожиткових мінімуми на 

одну особу в розрахунку на місяць; базова норма плати за послуги (20 % 

середньомісячного сукупного доходу домогосподарства) [205]. 

Окрім вищезазначених показників, на законодавчому рівні визначено 

державні соціальні стандарти у сфері житлово-комунального 

обслуговування. Відповідно до ст. 9 Закону України “Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії” такими є: гранична норма витрат на 
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житлово-комунальні послуги; соціальна норма житла та соціальні нормативи 

користування комунальними послугами, з оплати яких держава надає пільги 

та встановлює субсидії громадянам [177]. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 409 затверджено соціальні 

норми житла, в межах якої держава надає громадянам житлові субсидії. Для 

прикладу, соціальна норма житла в межах якої надаються субсидії на 

житлово-комунальні послуги – 13,65 кв. м на одну особу та додатково 35,22 

кв. м на домогосподарство (абз. 1 п. 1) [173]. З огляду на регіональні 

особливості та можливості органів місцевого самоврядування зазначеною 

Постановою передбачене право органів місцевого самоврядування 

встановлювати регіональні (підвищені) соціальні нормативи надання 

житлових субсидій (п. 31), вартість яких компенсовується коштом місцевих 

бюджетів [173]. За таких умов матиме місце поєднання загальнодержавної та 

муніципальної організаційно-правової форми соціального захисту 

малозабезпечених осіб у сфері житлових-комунального обслуговування. 

З’ясовуючи механізм та індикатори визначення права на отримання 

житлової субсидії та її розміру, вчені акцентують увагу на законодавчих 

прогалинах. Зокрема, аналізуючи процедуру надання субсидій в 

багатоквартирному будинку, на відсутність потрібного законодавства про 

норми управління будинком – визначення послуги з управління 

багатоквартирним будинком, встановлення її вартості та поширення на неї 

житлових субсидій та пільг, звертає увагу В.І. Бригілевич [227, с. 73]. 

Відзначаючи проблему забезпечення населення житловими субсидіями на 

оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, Т.Ю. Хренова 

прогалиною законодавства називає відсутність механізму здійснення 

розрахунків за надані субсидії з об’єднаннями співвласників 

багатоквартирних будинків, житлово-будівельними/житловими 

кооперативами в частині відшкодування витрат на управління 

багатоквартирним будинком, утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, на оплату електроенергії, природного газу, тепло-, водопостачання 
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і водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, що може 

негативно відобразитися на строках здійснення розрахунків, які можуть 

тривати невизначений термін [332, c. 38]. Вчена відзначає ще одну проблему: 

відсутність законодавчих норм щодо обсягу призначення субсидій на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, 

недосконалість механізму надання субсидії цього виду [332, c. 40]. 

Як результат проведеного аудиту певні проблеми у механізмі 

призначення житлових субсидій були відзначені Рахунковою палатою. Так, у 

рішенні Рахункової палати № 12-2 “Про результати аудиту ефективності 

використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу” не мають науково-

економічного обґрунтування мінімальні норми забезпечення населення 

твердим паливом для надання пільг та житлових субсидій (відповідно 1 і 2 т. 

на домогосподарство на рік) за кошти субвенції, встановлені постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 р. № 356 [217].  

Незважаючи на численні недоліки законодавчого забезпечення порядку 

субсидування населення, кількість громадян, які звернулися для отримання 

субсидій і тих, яким таку призначено постійно зростає. Зокрема, у 2010 р. з 

метою отримати субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг звернулося 2256,9 тис. домогосподартсв. У 2017 р. 

відповідний показник дорівнював 8202,5 тис [291]. Відповідно, зріс і відсоток 

тих громадян, яким субсидію було призначено. Порівняно із 2010 р., у якому 

субсидії призначено 78,3 % громадян, які зверталися, у 2017 році цей 

показник склав 107,41% (враховано громадян, котрим субсидія призначена 

автоматично) [291]. Факт зростання кількості громадян, які потребують 

додаткової підтримки з боку держави через субсидії свідчить про 

неможливість громадян самозабезпечити основні потреби власної 

життєдіяльності, зокрема оплатити вартість житлово-комунальних послуг. 
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Такий стан може бути зумовлений зниженням рівня доходів громадян та/або 

зростанням вартості житлово-комунальних послуг. 

Наявність проблем у сфері соціально-житлового субсидування вимагає 

від держави вжиття нових, більш якісних заходів, спрямованих на 

впровадження додаткової підтримки малозабезпечених осіб. Аналіз досвіду 

деяких європейських країн доводить, що ефективним видом соціального 

захисту є субсидія, надана наймачу житла на розмір оплати такого найму [38, 

с. 29-30]. Субсидії на найм житла ефективно функціонують у різних 

державах. Право на отримання цих субсидій ґрунтується на вартості найму, 

доходах домогосподарств, строку володіння нерухомістю та характеристиці 

домогосподарства/сім’ї (наявність неповнолітніх дітей, людей пенсійного 

віку, непрацездатних тощо) [353, c. 22]. Для прикладу, в Австрії, Бельгії, 

Франції, Іспанії та Швеції субсидію, що покриває частину вартості найму 

житла частіше отримують ті сім’ї, які винаймають житло за ринковими 

цінами, аніж ті, що сплачують оплату найму, яка є нижчою за ринкову 

(соціальну вартість) [353, с. 24]. Здебільшого обов’язкова частка вартості 

найму житла залежно від держави коливається в межах 30-50% [353, с. 28]. 

У Франції найвища частка домогосподарств-наймачів, які отримують 

допомогу на найм житла [353, с. 24]. Питаннями їх призначення і надання у 

Франції займається “Фонд сімейної допомоги” – CAF (Caissed’Fllocations 

Familliales). Фактично це – сума, на яку зменшується плата за найм та 

вартість комунальних послуг для наймача [329]. Розмір цієї допомоги 

залежить від вартості найму, площі і типу житла, кількості проживаючих, 

віку, сімейного стану, заробітної плати тощо.  

У ФРН також існують так звані Wohngeld – кошти на оплату житла 

(здебільшого це стосується найму), які завжди є доплатою-допомогою особі 

сплатити ринкову вартість найму житла, що обчислюється як різниця між 

ринковою вартістю та частиною доходу особи, який вона повинна віддати на 

оплату житла [305; 356]. Соціальні кошти можуть покривати також частину 

комунальних платежів, якщо вони є складовою вартості найму.  
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На підставі аналізу зарубіжного досвіду робимо висновок про 

відсутність відокремлених субсидій для громадян лише на оплату житлово-

комунальних послуг. Так, французи самостійно оплачують утримання 

будинків, прибудинкових територій, місць загального користування 

(під’їздів, газонів, басейнів, ліфтів, вивезення сміття тощо) [305]. У Франції в 

середньому вартість комунальних послуг складає 50-120 євро на місяць. 

Цікавим є досвід авансових платежів. Вони дають змогу розрахувати ліміт, 

який сплачує домовласник щорічно. У разі економії держава повертає 

переплачені споживачем кошти за вищим тарифом. Це стимулює 

енергоощадливість та економію у споживанні ресурсів [305].  

Вважаємо, що запровадження в Україні субсидій на найм житла стане 

важливим кроком у напрямку вирішення низки проблем малозабезпечених 

осіб/сімей, зважаючи на наступне. По-перше, надання відповідних субсидій 

дозволить зменшити кількість бездомних та безпритульних громадян, які 

опинилися на вулиці, а також скоротить кількість громадян, які перебувають 

на соціальному квартирному обліку щодо отримання житла із фонду 

соціального призначення. По-друге, у розмір плати за найм може входити 

така складова, як витрати на житлово-комунальні послуги. Це спонукатиме 

наймача економно використовувати електроенергію та інші ресурси, а також 

сприятиме вирішенню проблеми щодо визначення суб’єктного складу 

одержувачів житлових субсидій на оплату за житлово-комунальні послуги, 

зокрема в умовах проживання в одному житловому будинку сім’ї власника та 

сім’ї орендаря. По-третє, гарантування наймачу житлового приміщення 

субсидій на найм житла збільшить кількість офіційно оформлених відносин 

із найму житла, а відповідно – рівень оподаткування доходів, отриманих 

відповідно до договору найму. Згідно із п.п. 170.1.2. ст.170 Податкового 

кодексу України фізична особа-наймодавець за підсумками року зобов’язана 

подати декларацію про майновий стан і доходи, де серед іншого вказати 

дохід, отриманий від здачі нерухомості у найм [127]. Загальне податкове 



 120 

навантаження на такого роду доходу становить 19,5% від суми плати за найм 

(податок на доходи фізичних осіб 18% та військовий збір 1,5%) [127]. 

Гарантуванню для малозабезпечених осіб/сімей субсидій на найм 

житла має, насамперед, передувати прийняття нормативного акту, де 

потрібно визначити суб’єктний склад, правові підстави призначення та 

відмови у призначенні субсидії, порядок звернення за призначенням та 

визначення її розміру, джерело фінансування витрат, спосіб нарахування та 

виплати тощо.  

Вважаємо, що зміст та обсяг права отримати субсидію на найм житла 

мають співвідноситися із середньомісячним сукупним доходом особи/сім’ї, 

яка претендує на її отримання. Тобто, якщо рівень доходу особи/сім’ї є 

нижчим, ніж встановлений законодавством мінімум (встановлено факт 

малозабезпеченості), то вони можуть претендувати на субсидію. Розмір 

субсидії конкретному одержувачу мають визначати з огляду на: різницю між 

прожитковим мінімумом для особи/сім’ї, їхнім середньомісячним сукупним 

доходом та вартістю щомісячної плати за найм житла.  

Пропонуємо законодавчо не обмежувати особу/сім’ю, яка претендує на 

отримання субсидії, у виборі площі та якості житлового приміщення. Вона 

вправі самостійно визначити умови проживання. Водночас, величина 

субсидії повинна розраховуватися у межах стандартів на підставі соціальних 

норм та нормативів, які необхідно закріпити у Законі України “Про державні 

соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”. Так, відповідно до ст. 47 

Житлового кодексу Української РСР норма жилої площі визначена в розмірі 

13,65 кв. м на одну особу [59]. А відповідно до п. 4 Методики визначення 

мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб 

мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого 

майна визначається відношенням середньої вартості 1 кв. м новозбудованого 

об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової 

вартості, у гривнях до коефіцієнта окупності об’єкта у разі надання його в 
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оренду, що відповідає проектному строку експлуатації такого об’єкта (від 5 

до 100 р.) помноженого на 12 [103]. 

З метою забезпечення адресності соціального субсидіювання та 

цільового використання бюджетних коштів, субсидія на найм житла повинна 

бути перерахована щомісячно на розрахунковий рахунок наймодавця. 

Різницю між розміром плати за найм, що визначений договором найму 

житлового приміщення та соціальною субсидією сплачуватиме 

безпосередньо наймач, що використовує житлове приміщення. Про факт 

перерахунку субсидії наймодавцю, а також її розмір повинен бути 

повідомлений одночасно наймач житлового приміщення. 

З огляду на різне цільове призначення житлової субсидії на комунальні 

послуги та соціальної субсидії на найм житла, вбачаємо за доцільне не 

узалежнювати право особи на отримання житлової субсидії, передбаченої 

Порядком призначення житлових субсидій, та субсидії на найм житла. 

Пропонована до впровадження в Україні субсидія на найм житла, на нашу 

думку, стане не лише одним із засобів державно-соціальної підтримки 

громадян, чий дохід нижчий від законодавчо-встановленого мінімуму, а 

буде, передусім, гарантією реалізації проголошеного Конституцією України 

права особи на житло в частині створення державою умов, за яких кожний 

громадянин матиме змогу, зокрема взяти в оренду житло (ст. 47 Конституції 

України) [82]. 

Якщо механізм призначення соціальної субсидії на найм житла 

передбачатиме її об’єднання з субсидією на житлово-комунальні послуги (за 

наведеними вище прикладами досвіду зарубіжних держав), тобто розмір 

оплати найму житла враховуватиме вартість житлово-комунальних послуг, 

доцільно застосовувати роздільну методику обчилення розміру субсидії за 

різними соціальними програмами: окремо для житлової субсидії та для 

субсидії на оплату найму житла. Таку пропозицію вважаємо слушною, 

оскільки значна частина одержувачів субсидії на житлово-комунальні 
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послуги є власниками житла, однак не може самостійно оплатити вартість 

житлово-комунальних послуг. 

Підсумовуючи, система соціального субсидіювання громадян в Україні 

потребує ґрунтовної роботи як у напрямку удосконалення чинного порядку 

забезпечення населення житловими субсидіями, так і впровадження 

додаткових заходів підтримки. Необхідно впорядкувати законодавство, яке 

визначає порядок призначення населенню житлових субсидій, зокрема в 

частині його систематизації та приведення у відповідність до Конституції 

України. Потребують зміни положення щодо визначення суб’єктного складу, 

правових підстав отримання субсидій та відмови у їх призначенні. 

Запровадження в Україні нового виду соціальної субсидії 

малозабезпеченим особам – на найм житла, яка б частково компенсовувала 

вартість такого житла в межах державних соціальних стандартів на основі 

поєднання індивідуальної (сімейної) та солідарної соціальної 

відповідальності у заходах соціального захисту, сприятиме вирішенню 

питання забезпечення таких осіб житлом як складової їхнього 

конституційного права на достатній життєвий рівень та зменшенню 

кількісного навантаження на державний і муніципальний житловий фонд 

соціального призначення. 

 

 



 123 

РОЗДІЛ 3 

СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО ТА СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЯК ВИДИ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ОСІБ  

 

3.1 Соціальне житло як вид соціального захисту малозабезпечених осіб 

в Україні 

 

В сучасних умовах ринкової економіки сектор соціального житла 

повинен займати одне із пріоритетних місць серед засобів соціального 

захисту населення України. Для громадян із сукупним доходом, нижчим чи 

на рівні мінімальної заробітної плати, вирішити проблему місця проживання, 

скориставшись послугою “соціальне житло”, є більш реальним та 

ефективним, аніж придбати будь-яке житло у власність чи орендувати його 

за комерційними, несоціальними цінами. Світовий досвід підтверджує, що 

орендоване соціальне житло є вагомою складовою соціальної політики всіх 

держав. Зокрема, в країнах Європейського Союзу частка орендарів 

соціального чи муніципального житла в середньому складає 12% всіх 

домогосподарств. А ще 3% населення проживає у безкоштовних 

приміщеннях. Існують держави (Нідерланди), де сектор соціального житла є 

третьою частиною всього житлового фонду [345]. На будівництво 

соціального житла у Франції витрачають 1,9% ВВП, у Фінляндії, Данії та 

Австрії – від 1,2% до 1,4%, в Італії – 3%, в Греції – 0,1% [307, с. 414]. За 

оцінками Європейської економічної комісії ООН, більше сто млн. осіб у 

державах ООН витрачають понад 40% доходу на житлові потреби, що робить 

реалізацію житлових програм одним із пріоритетних завдань, особливо в 

державах із перехідною економікою. Кількість осіб, які перебувають у черзі 

на отримання соціального житла становить, наприклад, у Великобританії 1,8 

млн., у Франції – 1,7 млн., в Україні – 1,17 млн. осіб [355, с. 3]. 

Статтею 29 Закону України “Про житловий фонд соціального 

призначення” [184] передбачено законодавчі гарантії участі держави у 
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фінансуванні витрат, пов’язаних з формуванням та утриманням фонду житла 

соціального призначення. Відповідно до неї: формування житлового фонду 

соціального призначення здійснюється коштом державного та місцевих 

бюджетів, приватних юридичних та фізичних осіб (ч. 1 ст. 29); кошти для 

формування житлового фонду соціального призначення за рахунок 

державного бюджету передбачаються щорічно законом про державний 

бюджет. Аналіз ст. 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 

2020 рік” [176] підтвердив, що серед загальнодержавних видатків є лише 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту 

“Житло для внутрішньо переміщених осіб” (п. 13 ст. 14). Витрат на 

формування фонду соціального призначення не передбачено. Не розроблено 

механізму стимулювання участі юридичних та фізичних осіб у формуванні 

фонду житла соціального призначення; не запропоновано механізму 

формування державного соціального замовлення будівництва соціальних 

гуртожитків, соціальних готелів тощо. 

Пунктом 1 ч. 4 Прикінцевих положень Закону України “Про житловий 

фонд соціального призначення” одним із завдань Кабінету Міністрів України 

було передбачено розробити до 01.07.2007 р. Загальнодержавну програму 

будівництва соціального житла [184]. Станом на 01.01.2020 р. зазначена 

програма в Україні не прийнята, що свідчить про повне невиконання 

державою своїх функцій гаранта реалізації незахищеними особами права на 

соціальний захист у вигляді соціального житла та відповідних стандартів. Як 

позитив варто відзначити, що в Україні затверджено Державну програму 

забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки [44], а також діяла Державна 

цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного 

житла на 2010-2017 роки [45]. Водночас, перша програма спрямована на 

іншу цільову соціальну групу та має дещо відмінні правовий режим та 

цільове використання, аніж соціальне житло. Натомість друга передбачає 

механізм забезпечення доступним, а не соціальним житлом, що вимагає 

наявності у особи значної суми власних коштів для придбання житла. До 
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того ж доступне житло та соціальне житло відрізняються за правовим 

режимом набуття та володіння. Концепція Державної програми “Соціальне 

житло” була схвалена 2005 р. задля розв’язання проблем, пов’язаних із 

забезпеченням реалізації конституційного права на житло громадян, які 

відповідно до законодавства визнані такими, що потребують соціального 

захисту [83]. Однак повноцінної реалізації – забезпечити понад 76% 

громадян, дохід яких нижче від прожиткового мінімуму, впродовж 

передбачених 2006-2015 років вона не отримала. 

Т.Р. Федосєєва обґрунтувала необхідність в умовах переходу до ринку 

визначення розміру частки фонду соціального призначення від загальної 

кількості житла, яке підлягає введенню в експлуатацію (соціальний 

норматив), що дозволить захистити конституційне право на житло соціально 

незахищених та інших зазначених категорій громадян [328, с. 6]. 

Прийняття Концепції Державної програми “Соціальне житло” [83] та 

ухвалення Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” 

(2006 р) [184] лише задекларувало намір нашої держави рухатися у напрямі 

розвитку цього виду соціального захисту громадян. Однак, станом на 2020 р. 

проблема продовжує залишатися актуальною та гострою. До тепер не 

вироблені ефективні юридичні гарантії надання малозабезпеченим 

громадянам можливості винаймати “соціальні квартири чи гуртожитки”. 

Наукові дослідження забезпечення громадян України житлом 

соціального призначення здійснені у працях С.В. Ничипоренко [113, с. 247-

252], І.А. Середницької [270, с. 93-95], Т.Р. Федосєєвої [328, с. 8-19], 

Т.В. Шевчук [336, с. 309-315]. Водночас, зазначені питання, здебільшого, є 

вектором цивільно-правових напрацювань та не розглядаються в контексті 

соціального захисту населення.  

У монографії С.М. Синчук соціальне житло обґрунтовано як об’єкт 

правовідносин соціального забезпечення [278, c. 326-329], запропоновано 

визначення його поняття. Зокрема, це – житлове приміщення, яке надається 

бездомній або такій, що потребує покращення житлових умов, 
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малозабезпеченій особі тимчасово на підставі договору та в межах 

соціальних нормативів [278, c. 329]. 

Проблеми ж реалізації малозабезпеченими особами права на 

соціальний гуртожиток чи соціальний готель до тепер залишаються поза 

теоретичним аналізом вчених – представників науки соціального права. 

Соціальним є житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) 

із житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається 

громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі 

договору найму на певний строк (ст.1 Закону України “Про житловий фонд 

соціального призначення”) [184]. Тут варто наголосити на недосконалості 

законодавчих понять “соціальне житло” та “соціальний гуртожиток”, 

оскільки відповідно до ч. 4 ст. 1 Закону України “Про житловий фонд 

соціального призначення” соціальний гуртожиток – є різновидом соціального 

житла, яке надається громадянам України на час їх перебування на 

соціальному квартирному обліку за умови, що таке житло є єдиним місцем їх 

проживання. 

Дещо інше визначення соціального житла міститься у Законі України 

“Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (абз. 22 ч. 1 ст.1). Це – 

жила площа, яка надається за нормами державних соціальних стандартів 

відповідно до законодавства за рахунок державного та/або комунального 

житлового фонду [185]. 

Відповідно до ст. 3 Закону України “Про житловий фонд соціального 

призначення” [184] видами житла з житлового фонду соціального 

призначення є: 1) квартири в багатоквартирних жилих будинках, садибні 

(одноквартирні) жилі будинки, які надаються громадянам у порядку черги на 

одержання соціального житла; 2) житлові приміщення у соціальних 

гуртожитках. Відповідно до п. 6 ст. 1-1 Закону України “Про забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитку” жилі приміщення у 

гуртожитку – це приміщення у гуртожитку (жилі кімнати, жилі блоки чи 
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жилі секції), призначені та придатні відповідно до вимог законодавства до 

житла, призначеного для постійного проживання у ньому [186]. 

Частина 1 ст. 22 Закону України “Про основи соціального захисту 

бездомних осіб і безпритульних дітей” пропонує визначення соціального 

готелю. Це – заклад соціального захисту для проживання бездомних осіб, 

який має у своєму складі окремі номери (кімнати), до якого приймаються 

бездомні особи, які працюють або мають інше постійне легальне джерело 

доходу, недостатнє для оренди (наймання), купівлі житла [207]. Однак 

соціальний готель не закріплено законодавством різновидом соціального 

житла. Вважаємо це недоліком та пропонуємо легалізувати поняття 

соціального житла й об’єднати всі його види, процедуру та правові умови 

його надання особам, які потребують такого виду соціального захисту в 

єдиному Законі України. Відповідно до ч. 3 ст. 15 Закону України “Про 

основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей” з метою 

запобігання бездомності осіб із груп ризику місцеві органи виконавчої влади 

та органи місцевого самоврядування забезпечують, зокрема розвиток 

житлового фонду соціального призначення [207]. 

Аналіз діяльності органів місцевого самоврядування щодо надання 

соціального житла підтвердив, що таке житло придбавається здебільшого для 

дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування [125]. Для 

прикладу, у Львові перший соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування відкритий з кінця 2018 р. Для інших 

категорій малозабезпечених осіб проблема поселення залишається гострою з 

огляду на відсутність соціальних гуртожитків. Перший соціальний готель у 

Харкові був відкритий у 2017 р. (на 50 місць) [322], у Львові функціонує 

єдиний соціальний готель для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування [290], Київський міський центр комплексного обслуговування 

безпритульних осіб планують облаштувати до 01.12.2019 р [321]. Є дані і про 

рішення органів місцевого самоврядування щодо надання громадянам 
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квартир з житлового фонду соціального призначення (для прикладу, рішення 

Миколаївської міської ради від 23.03. 2018 р. № 260 [203]). 

Правове регулювання відносин щодо надання громадянам в Україні 

соціального житла визначено Житловим кодексом України [59], Законами 

України “Про житловий фонд соціального призначення” [184], “Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей” [207], “Про 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку” [186], “Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування” [185] (ст. 33) та значною 

кількістю підзаконних нормативно-правових актів: Постановами Кабінету 

Міністрів України № 219 “Про встановлення тимчасових мінімальних норм 

забезпечення соціальним житлом” [174], № 682 “Про деякі питання реалізації 

Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” [52], 

Порядком розрахунку плати за соціальне житло [149], Правилами обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Україні [160], Типовим положенням про соціальний гуртожиток 

для осіб, які потребують соціального захисту [311], Типовим положенням 

про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування [310], Типовим положенням про соціальний готель 

[309]. Такий законодавчий стан лише ускладнює можливість обізнаності 

громадян із змістом та правовими підставами реалізації конституційно-

визначеного права, а отже, зменшує ефективність їхнього соціального 

захисту [32, с. 124]. 

Із змісту соціально-житлового законодавства робимо висновок, що 

конституційне та законодавче поняття “особа, яка потребує соціального 

захисту” передбачає фіксацію правового статусу особи/сім’ї такою, що 

перебуває на соціальному квартирному обліку. В такий спосіб передбачена 

процедура визначення черговості осіб, які претендують на безоплатне чи 

доступне соціальне житло у вигляді квартири в багатоквартирних жилих 

будинках, садибних (одноквартирних) жилих будинках, які надаються 
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громадянам у порядку черги на одержання соціального житла, а також на 

користування жилими приміщеннями у соціальних гуртожитках [32, с. 123]. 

Наслідком зняття із соціального квартирного обліку є втрата особою права 

отримати житло із фонду соціального призначення або розірвання з особою 

договору найму житлового приміщення у соціальному гуртожитку та 

виселення із нього (абз. 2 ч. 5 ст. 10 Закону України “Про житловий фонд 

соціального призначення” [184]). Серед осіб, що формують групу ризику 

осіб, які  можуть втратити житла або права на його використання відповідно 

до ст. 15 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей” є: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, а також особи з їх числа; мешканці гуртожитків, для яких таке 

житло є єдиним місцем проживання; особи, які не мають власного житла та 

проживають в орендованих приміщеннях, у знайомих, родичів, друзів тощо 

[207]. 

Соціальний квартирний облік здійснюється органами місцевого 

самоврядування за місцем: 1) проживання особи після набуття повної 

цивільної дієздатності відповідно до закону; 2) походження або проживання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 р., 

чи осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі 

будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, для зазначеної категорії дітей 3) за місцем обліку 

внутрішньо переміщених осіб (ст. 10 ч. 1 Закону України “Про житловий 

фонд соціального призначення) [184]. Органи місцевого самоврядування 

ухвалюють Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх 

перебування на такому обліку, зняття з нього та надання соціального 

житлового фонду для осіб, які потребують соціального захисту [222]. 

Бездомні особи облікуються за місцем проживання/перебування на підставі 

особистого звернення або виявлення (ч. 2 ст 6 . Закону України “Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей” [207].) 
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Органи місцевого самоврядування є соціально-зобов’язаним суб’єктом 

щодо створення, функціонування та розподілу житлового фонду соціального 

призначення. Підтвердженням цього є положення Закону України “Про 

житловий фонд соціального призначення”:  

1) ч. 3 ст. 2 передбачає, що соціальне житло надається органами 

місцевого самоврядування;  

2) ч. 2 ст. 3 визначає, що соціальні гуртожитки створюються органами 

місцевого самоврядування та перебувають у комунальній власності; 

3) ч. 1 ст. 5 передбачає, що житловий фонд соціального призначення 

формується органами місцевого самоврядування. Як приклад, рішення 

Ужгородської міської ради від 25.07.2019 р. “Про затвердження програми 

розвитку житлового фонду соціального призначення та житлових об’єктів, 

які використовуються для забезпечення діяльності будинків сімейного типу у 

місті Ужгород на 2019-2020 роки” [193; 222]. 

Відповідно до п. 3 ст. 18 Закону України “Про забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитку” органи місцевого самоврядування 

приймають рішення про надання відповідним незаселеним житловим 

комплексам статусу “житло соціального призначення”; 

4) ч. 7, 8, 9 ст. 9 визначають, шо органи місцевого самоврядування 

ведуть облік громадян, які мають право на отримання квартир, садибних 

(одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального 

призначення, приймають рішення про надання цим громадянам соціального 

житла на підставах і в порядку, визначених законом; ведуть щорічний 

моніторинг сукупного доходу громадян, які перебувають на соціальному 

квартирному обліку або вже отримали таке житло; укладають та розривають 

договори найму соціального житла. Аналіз рішень, ухвалених органами 

місцевого самоврядування дозволяє зробити висновок, що здебільшого міські 

програми забезпечення соціальним житлом стосуються категорій громадян із 

статусом “діти-сироти” та “діти, позбавлені батьківського піклування” (для 
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прикладу, див. ухвалу Львівської міської ради № 3745 від 13.07.2018 р. 

[189]); 

5) ч. 5 ст. 10 передбачає, що надання громадянам житла з житлового 

фонду соціального призначення здійснюється за рішенням органу місцевого 

самоврядування. Таке рішення є підставою для укладення договору найму 

соціального житла. 

Правові умови визнання особи правосуб’єктною у сфері правовідносин 

забезпечення їх житлом соціального призначення вичерпно визначені 

законодавчими нормами.  

Суб’єктами права на соціальний квартирний облік, передусім, є 

громадяни України (п. 1 ч. 2 ст. 4, ч.2 ст.10 Закону України “Про житловий 

фонд соціального призначення” [184]). О.Р. Шишка звертає увагу на 

суперечність п. 1 ч. 2 ст. 4 та ч. 1 ст. 2 Закону України “Про житловий фонд 

соціального призначення” щодо визначеності суб’єкта права на житло 

соціального призначення в контексті обов’язковості юридичного факту 

громадянства України суб’єкта права на соціальне житло [337, с. 967]. Не 

погоджуємося із висновком автора, що право на соціальне житло з огляду на 

положення Конституції України мають всі, зокрема і негромадяни України, 

оскільки у ч. 1 ст. 2 Закону України “Про житловий фонд соціального 

призначення” друге речення обмежує реалізацію права на безоплатне 

соціальне житло винятково громадянством України. Громадяни України 

визначені як суб’єкти права на соціальне житло і абз. 3 ч. 1 ст. 1 названого 

Закону України. Вважаємо, що така виняткова з огляду на громадянство 

України забезпечуваність осіб соціальним житлом не порушує принцип 

всезагальності у сфері соціального захисту, оскільки джерелом соціальної 

підтримки малозабезпечених громадян України є загальнодержавні бюджетні 

кошти та муніципальне бюджетне забезпечення.  

Варто зазначити, що громадянство України не є обов’язковою 

правовою умовою виникнення права скористатись соціальним гуртожитком 

та соціальним готелем. Такий підхід видається правильним лише за умови 
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пріоритетності реалізації такого права громадянами України, іноземними 

громадянами-членами сім’ї громадян України, іноземними громадянами та 

особами без громадянства, які постійно на законних підставах проживають 

на території України. 

По-друге, соціальне житло повинне бути єдиним місцем проживання 

особи (п. а ч. 2 ст. 10 Закону України “Про житловий фонд соціального 

призначення”).  

Відповідно до Закону України “Про забезпечення реалізації житлових 

прав мешканців гуртожитку” [186] (п. 13 ст. 1) особами, які не мають 

власного житла є мешканці гуртожитку та члени їхніх сімей, у яких немає 

будь-якого житла на праві власності на території України, розмір якого з 

розрахунку на одну особу є більшим за розмір, встановлений для визнання їх 

такими, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до ст.34 

Житлового кодексу Української РСР [59]. Стандарт жилої площі був 

визначений на момент прийняття Житлового кодексу України (1983 р.) і 

становить 13, 65 кв. м на одну особу.  

Щодо соціальних норм житла, то відповідно до ст. 3 ч. 6. Закону 

України “Про житловий фонд соціального призначення” надання громадянам 

квартир, садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду 

соціального призначення та жилих приміщень у соціальних гуртожитках 

проводиться за нормою, встановленою органом місцевого самоврядування, 

який надає соціальне житло, але не менше мінімальної норми, яка 

визначається Кабінетом Міністрів України. Принагідно відзначимо, що до 

тепер в Україні (з 2008 р.) затверджені тимчасові мінімальні норми 

забезпечення громадян соціальним житлом: у соціальних гуртожитках для 

проживання сімей та одиноких громадян у розмірі 6 кв. метрів житлової 

площі на одну особу; у квартирах, садибних (одноквартирних) будинках із 

житлового фонду соціального призначення у розмірі 22 кв. метрів загальної 

площі на сім’ю із двох осіб і додатково 9,3 кв. метра загальної площі на 

кожного наступного члена сім’ї [174].  
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Варто наголосити, що Закон України “Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії” [177], основним завданням якого є 

закріплення правових засад формування та застосування державних 

соціальних стандартів і нормативів, спрямованих на реалізацію закріплених 

Конституцією України та законами України соціальних гарантій (преамбула 

Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії”), не визначає, що норматив забезпечення особи/сім’ї соціальним 

житлом та норматив визнання особи такою, що потребує соціального захисту 

у сфері житлових відносин є державними соціальними нормативами у сфері 

житлово-комунальних відносин. 

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про державні соціальні стандарти 

та державні соціальні гарантії” соціальні норми і нормативи – це показники 

необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і 

послуг та забезпечення освітніми, медичними, житлово-комунальними, 

соціально-культурними послугами [177]. Нормативу забезпечення 

соціальним житлом особи не передбачено у зазначеному Законі України. 

Статтею 9 Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії” визначено державні соціальні нормативи у сфері житлово-

комунального обслуговування. Зокрема, це: 1) гранична норма витрат на 

управління житлом, оплату комунальних послуг, передбачених Законом 

України “Про житлово-комунальні послуги” залежно від отримуваного 

доходу; 2)  соціальна норма житла та соціальні нормативи користування 

комунальними послугами, з оплати яких держава надає пільги та встановлює 

субсидії громадянам; 3) показники якості управління багатоквартирним 

будинком і надання комунальних послуг [177].  

Поняття “норматив визнання особи такою, що потребує соціального 

захисту у сфері житлових відносин”, “соціальна норма житла” та “нормативи 

забезпечення соціальним житлом” є нетотожними поняттями. Вони 

позначають різні за цільовим спрямуванням державні соціальні стандарти 

соціального захисту громадян. Соціальна норма житла та соціальні 
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нормативи житлово-комунального обслуговування визначаються для 

призначення житлової субсидії (п. 24, 25 та ін. Положення про порядок 

призначення житлових субсидій [221].) Водночас нормативи визнання особи 

такою, що потребує соціального захисту у сфері житлових відносин та 

нормативи забезпечення громадян соціальним житлом повинні бути 

законодавчо закріплені як державні соціальні стандарти у сфері житлово-

комунального обслуговування осіб в Україні. 

Відсутність законодавчого закріплення нормативу забезпечення 

соціальним житлом як одного із видів державного соціального нормативу у 

Законі України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії” позбавляє механізм реалізації права малозабезпечених осіб на 

користування житлом із фонду соціального призначення ефективності та 

доступності, не забезпечує належне визначення пріоритетів державної 

соціальної політики щодо забезпечення потреб людини в матеріальних 

благах і послугах та фінансових ресурсів для їх реалізації, ускладнює 

визначення та обґрунтування розмірів видатків Державного бюджету 

України та місцевих бюджетів, соціальних фондів на соціальний захист і 

забезпечення громадян, чим унеможливлює досягнення мети, визначеної 

ст. 2 зазначеного Закону України у правовідносинах соціального захисту 

малозабезпечених громадян. 

Тому пропонуємо внести зміни у Закон України “Про державні 

соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, зокрема у ст. 9 та 

законодавчо закріпити нормативи забезпечення соціальним житлом (норму 

житла із фонду соціального призначення) та нормативи визнання особи 

такою, що потребує соціального захисту у сфері житлових відносин видами 

державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального 

обслуговування громадян.   

По-третє, особи, які звертаються із заявою про поставлення їх на 

соціальний квартирний облік повинні мати право на поліпшення житлових 

умов відповідно до закону. Варто зазначити, що в України до тепер чинними 
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є Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень в Україні (1984 р.) [160]. Статтею 34 

Житлового кодексу України [59] та п. 13 зазначених Правил визначено 

категорії громадян, які потребують поліпшення житлових умов. А відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 р № 238 в Україні 

існує Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов [182].  

Соціальний квартирний облік відповідно до Закону України “Про 

житловий фонд соціального призначення” та облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов відповідно до Житлового кодексу України мають 

різні правові наслідки, зокрема і щодо правового режиму житла, на яке 

претендує особа. Тому вважаємо, що у Законі України “Про житловий фонд 

соціального призначення” повинно бути закріплено вичерпні обставини, за 

яких особа матиме право перебувати на соціальному квартирному обліку, 

зокрема і з правом поселитися в соціальному гуртожитку чи соціальному 

готелі. З огляду на необхідність законодавчого закріплення критеріїв 

визначення особи, яка потребує соціального захисту шляхом отримання 

права користуватися соціальним житлом конкретного виду ефективними тут 

були б положення про норму соціального житла як державного соціального 

нормативу, необхідного для забезпечення особи житловою площею у Законі 

України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”. 

По-четверте, важливою правовою умовою є перебування особи, яка 

стає на соціальний квартирний облік у статусі малозабезпеченої. У процедурі 

взяття особи на соціальний облік малозабезпеченість є складним юридичним 

фактом, який формується сукупністю двох простих:  

1) середньомісячний сукупний дохід особи чи сім’ї з розрахунку на 

одну особу за попередній рік повинен бути нижчим від прожиткового 

мінімуму, встановленого законодавством.  

За програмами надання малозабезпеченим особам соціального житла в 

Україні застосовується держаний соціальний стандарт – прожитковий 
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мінімум, а не його “соціальний двійник”, який не передбачений Законами 

України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” 

[177] та “Про прожитковий мінімум” [214] – рівень забезпечення 

прожиткового мінімуму (гарантований мінімум). Рівень забезпечення 

прожиткового мінімуму як тимчасовий державний соціальний стандарт 

щороку визначається Законом України “Про Державний бюджет на 

“поточний” рік” та використовується у процедурі виплати малозабезпеченим 

сім’ям соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” [179]. 

Зазначений факт є об’єктивним, оскільки відповідно до Закону України 

“Про Державний бюджет України на 2018 рік” гарантований мінімум складає 

для працездатних осіб 21% від прожиткового мінімуму – 357 грн [175]. А за 

даними Державної служби статистики України вартість місячної оренди 

однокімнатної квартири в Україні станом на 2018 р. в середньому коштує 3 

тис. грн [116]. Для прикладу, в Києві – щонайменше 6,5 тис. грн у 2019 р 

[284]. 

2) середньомісячний сукупний дохід особи чи сім’ї з розрахунку на 

одну особу за попередній рік повинен бути меншим від величини 

опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті. 

Відповідно до Порядку визначення величини опосередкованої вартості 

наймання (оренди) житла в населеному пункті [52] такий розмір визначається 

органом місцевого самоврядування на підставі щомісячних даних щодо 

мінімального розміру плати за наймання (оренду) 1 кв. м кімнати в 

гуртожитку на підставі даних організацій, що надають послуги із здавання 

житлових приміщень у найм (оренду) або з оголошень у місцевих засобах 

масової інформації чи з опитування населення (п. п. 2. 3 Порядку [52]).  

З огляду на відсутність муніципальних гуртожитків у всіх містах 

України, актуальним є положення ч. 2 п. 4 зазначеного Порядку. Зокрема, “за 

відсутності гуртожитків у населеному пункті розрахунок повинен 

проводитися з використанням мінімального розміру плати за наймання 
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(оренду) 1 кв. м кімнати у квартирі чи житловому будинку”. Жодної 

інформації про вартість величини опосередкованої вартості наймання 

(оренди) житла в населених пунктах України станом на 2018-2019 р.р. 

відшукати не вдалось, що лише підтверджує недоступність такої інформації 

для малозабезпечених осіб.  

При визначенні середньомісячного сукупного доходу враховується 

вартість майна, що знаходиться у власності особи та членів її сім’ї на момент 

взяття на соціальний квартирний облік. Порядок врахування вартості майна, 

що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї: 1) сукупний дохід 

особи та членів її сім’ї обчислюється як сума всіх доходів, отриманих ними в 

грошовій формі з будь-яких джерел як на території України, так і за її 

межами, обчислена з урахуванням норм Закону України “Про податок з 

доходів фізичних осіб” (п. 3); 2) для визначення середньомісячного 

сукупного доходу враховується вартість майна, що перебуває у власності 

громадянина та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний 

облік (п. 4); 3) вартість нерухомого майна та транспортних засобів 

визначається базуючись на середніх цінах, що склалися у регіоні на таке 

майно, тобто за ринковими цінами (п. 6). 4) вартість майна з розрахунку на 

одну особу обчислюється на підставі проведеної оцінки шляхом ділення його 

загальної вартості на 12 міс. і на середню кількість осіб, що входили до 

складу сім’ї громадянина за зазначений період (п. 7) [52]. 

У Києві станом на 01. 01.2018 р. офіційно в соціальній черзі було 200 

осіб [60].  

Вартим уваги є аналіз ст. ст. 11, 12 Закону України “Про житловий 

фонд соціального призначення” [184]. Вони визначають категорії осіб, які 

мають право відповідно на позачергове та першочергове отримання квартир 

або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду 

соціального призначення, за наявності в них права відповідно до загальних 

правових умов на отримання такого житла. Вважаємо, що наявність такого 

переліку суперечить загальній засаді, на якій базується Закон України “Про 
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житловий фонд соціального призначення”, не відповідає принципам рівності 

громадян у сфері соціального захисту та соціальної справедливості, а також 

доволі часто є відверто декларативним та не може бути виконаним з огляду 

на економічні гарантії права громадян України на соціальне житло.  

Ведення єдиного соціального квартирного обліку в межах кожного 

населеного пункту гарантуватиме рівні умови малозабезпеченим особам 

отримати соціальний захист у сфері житлових відносин. Тому пропонуємо 

вилучити ст. ст. 11 та 12 Закону України “Про житловий фонд соціального 

призначення” та передбачити єдиний соціальний квартирний облік для всіх 

потребуючих громадян конкретного населеного пункту з диференціацією 

виду соціального житла залежно від суб’єкта права (сім’я чи особа), його 

розмірів, можливої участі особи в утриманні відповідного соціального житла.  

Вартою уваги у напрямі пропонованих нами змін є пропозиція 

Т.Р. Федосєєвої про вдосконалення порядку обліку громадян які мають 

потребу у поліпшенні житлових умов шляхом розмежування їх на дві групи: 

для отримання житла безкоштовно у фонді соціального призначення та для 

отримання житла за доступну плату. [328, c. 7] 

Реалізація права на соціальний захист у сфері житлових відносин 

передбачає необхідність законодавчого узгодження його форми. Відповідно 

до ст. 47 Конституції України [82] кожен має право на житло. Частина 1 ст. 2 

Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” [184] 

передбачає, що громадянам України, які відповідно до закону потребують 

соціального захисту, соціальне житло надається безоплатно. Частина 2 ст. 2 

зазначеного Закону передбачає, що користування соціальним житлом є 

платним. А ст. 28 визначає декілька гарантій щодо оплати його 

користувачами вартості зазначеної послуги: оплата визначається органом 

місцевого самоврядування індивідуально з урахуванням вартості найму 

житла; утримання жилих будинків та прибудинкових територій; 

комунальних послуг. Водночас п. 4. ст. 28 закріплює соціальну гарантію 

щодо оплати такого житла: 1) її складовими є плата, яка вноситься 
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безпосередньо наймачем, та державна допомога, що надається відповідно до 

закону; 2) плата наймача соціального житла не повинна перевищувати 20 % 

сукупного доходу членів його сім’ї, які проживають разом з ним. [184] 

Відповідно до п. 8) ст. 1-1 Закону України “Про забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” користування жилим 

приміщенням у соціальному гуртожитку здійснюється на підставі договору 

найму жилого приміщення, укладеного на підставі спеціального ордера або 

договору оренди житла, укладеного згідно із ст. 810, 811-813 Цивільного 

кодексу України [186].  

Згідно із п. 2.6 Типового положення про соціальний готель 

проживання бездомних осіб у соціальному готелі є платним, оскільки 

клієнтами такого готелю можуть бути бездомні особи у віці від 18 років, які 

працюють або мають інше постійне легальне джерело доходу, недостатнє для 

оренди (наймання), купівлі житла, які не мають медичних протипоказань та 

проживають на території України на законних підставах, зокрема бездомні 

особи з дітьми [309]. 

Законодавче обмеження користування соціальним житлом передбачено 

ч. 5. ст. 3 Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”: 

соціальне житло не підлягає піднайму, бронюванню, приватизації, продажу, 

даруванню, викупу та заставі. 

Узагальнюючи викладене вище, вважаємо, що питання здійснення 

соціального захисту малозабезпечених осіб  в Ураїні шляхом надання їм 

можливості користуватися соціальним житлом, окрім гостроти забезпечення 

належних економічних гарантій, потребує і удосконалення законодавчого 

регулювання. Зокрема, необхідними є: систематизація та уніфікація 

соціально-житлового законодавства; визначення соціальних нормативів та 

норм соціального житла у Законі України “Про державні соціальні стандарти 

та державні соціальні гарантії”; впорядкування соціального квартирного 

обліку громадян, які потребують соціального захисту та обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов. 
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3.2 Соціальні послуги інформування та консультування 

малозабезпечених осіб  

 

Аналіз соціальних послуг інформування та консультування 

малозабезпеченої особи почнемо із цитування п. 3 ч. 1 ст. 12 Закону України 

“Про соціальні послуги”, відповідно до якої отримувачі соціальних послуг 

мають право на отримання від суб’єктів системи надання соціальних послуг 

повної та вичерпної інформації про свої права, обов’язки, порядок і умови 

надання соціальних послуг у формі, доступній для сприйняття особами з 

будь-яким видом порушення здоров’я [219]. Водночас п.п. 7, 17 ч. 6 ст. 16 

Закону України “Про соціальні послуги” серед базових соціальних послуг, 

які держава гарантує особі чи сім’ї, що перебувають у складній життєвій 

ситуації називає консультування та інформування [219].  

Із аналізу норм Закону України “Про соціальні послуги” робимо 

висновок, що інформування та консультування малозабезпеченої особи є 

соціальними послугами, що надаються їм відповідно до зазначеного Закону 

України, а також важливою складовою змісту та механізму реалізації прав на 

інші види соціальних послуг. Тому поінформованість осіб у галузевій 

літературі розглядається як передумова реалізації особою права на 

соціальний захист [25, с. 203-207; 279, с. 206-209]. Непоінформованість 

соціально-правоможних осіб може призвести до порушення процедури 

реалізації особою права на соціальне забезпечення, а як наслідок – до втрати 

особою можливості отримати належний їй вид соціально-забезпечувального 

надання [275, c. 210]. 

Закон України “Про інформацію” закріплює, що кожен має право на 

інформацію – можливість вільного одержання, використання, поширення, 

зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод 

і законних інтересів (ч. 1 ст. 5) [200]. Принципами інформаційних відносин 
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згідно з цим нормативним актом є: відкритість, доступність, достовірність, 

повнота інформації; свобода обміну нею, вираження поглядів і переконань; 

правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та захисту 

інформації; захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя. 

В контексті реалізації малозабезпеченою особою права на соціальну послугу 

інформування важливими також є норми ч. 1 ст. 14 Закону України “Про 

інформацію”, відповідної до якої “інформація про товар (роботу, послугу) 

містить відомості та/або дані, які розкривають кількісні, якісні та інші 

характеристики товару (роботи, послуги)”, а також ч. 1 ст. 17, яка передбачає, 

що правова інформація – це будь-які відомості про право, його систему, 

джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, 

правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо [200]. 

Рівень інформованості населення в Україні щодо змісту та обсягу 

соціального захисту є низьким. Про це свідчать результати опитування. 

Зокрема, за результатами опитування, проведеного аналітичним центром 

“Соціоконсалтинг” у 2007 р. виявлено, що в Україні не створено 

інформаційної бази соціальних послуг та інформування населення про 

соціальні послуги [294]. Схоже дослідження проведено Г. Слозанською у 

2017 році. Було виявлено, що більшість послуг, які надають соціальні 

агентства є не доступними для тих, хто цього потребує. Так думає 72% 

опитаних. Серед факторів, які перешкоджають отримувати соціальні послуги 

називають непоінформованість населення про специфіку соціальних послуг 

[285, с. 87]. 

Зазначений факт також підтверджується значною кількість звернень (в 

листопаді 2019 р. 23,1% всіх звернень) громадян на урядову “гарячу лінію” з 

питань соціального захисту населення. Актуальними для громадян є питання 

про умови і порядок отримання певного блага малозабезпеченими сім’ями, 

зокрема, в яких розмірах, підстави припинення надання чи відмови у наданні, 

можливість підвищення розміру тощо [70]. Часто звертаються за 

консультаціями щодо підстав та умов призначення соціальних допомог, 
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субсидій тощо, що свідчить про низький рівень роботи, передусім, місцевих 

органів праці і соціального захисту населення стосовно інформування 

громадян.  

Основу ефективного механізму реалізації права особи формує 

наявність системи норм, яка визначає його зміст, процедуру реалізації, 

зобов’язаних суб’єктів, стандарти, відповідальність сфері цих відносин тощо.  

Нормативно-правову основу соціальної послуги інформування 

формують Закони України “Про соціальні послуги” [219], “Про місцеві 

державні адміністрації” [202], Перелік соціальних послуг, умови та порядок 

їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) [122], Деякі питання діяльності 

центрів надання соціальних послуг [50], Деякі питання діяльності 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) [49]. Також є розроблені Методичні рекомендації щодо 

інформування населення про соціальні послуги [108] та Методичні 

рекомендації щодо виконання власних (самоврядних) повноважень 

об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення 

[107]. 

Передусім, варто відмітити, що жоден нормативний акт з чинних в 

Україні не визначає зміст соціальної послуги інформування. Сьогодні 

чинним є Перелік соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають 

у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати [123], у 

якому визначено поняття та сутність соціальних послуг, однак соціальної 

послуги інформування у ньому нема. Зазначений Перелік соціальних послуг, 

що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не 

можуть самостійно їх подолати необхідно доповнити соціальною послугою 

інформування та визначити її зміст.  

Соціальне інформування як надання інформації особі, яка зазнала 

негативного наслідку соціального ризику, щодо можливих способів та 
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засобів задоволення її потреб, обґрунтувала О.О. Гірник [41, с. 137]. 

Інформаційно-консультативні послуги соціальних служб як прояв 

реабілітаційної та профілактичної функцій соціального обслуговування 

обґрунтував В.О. Гончаров [42, с. 33-36]. 

Закон України “Про соціальні послуги” передбачає зобов’язаних у 

сфері соціального інформування суб’єктів та зміст їхніх повноважень. 

Зокрема: 1) повноваженнями центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту 

населення є збір, аналіз та поширення відповідно до законодавства 

інформації щодо надання соціальних послуг, кращого національного та 

міжнародного досвіду надання соціальних послуг (п. 8 ч. 2 ст.11); 2) 

повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій є 

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 (п. 3 ч. 3 ст.11); 3) повноваженнями районних, 

районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, 

виконавчих органів міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних 

територіальних громад є інформування населення про перелік соціальних 

послуг, їх зміст і порядок надання у формі, доступній для сприйняття 

особами з будь-яким видом порушення здоров’я (п. 2 ч. 4 ст.11) [219]. 

Також п. 5 ч. 8 ст. 13 зазначеного Закону України визначає обов’язок 

надавачів послуг інформувати населення та кожного отримувача соціальних 

послуг про перелік соціальних послуг, які вони надають, зміст та обсяги 

таких послуг, умови і порядок їх отримання у формі, доступній для 

сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я. З цією метою у 

кожному Державному стандарті соціальних послуг конкретного виду 

інформування про зміст послуги визначає сутність принципу доступності цієї 

послуги для отримувачів. Для прикладу, ч. 1 Розділу 7 Державного стандарту 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 
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обставинах доступність цієї соціальної послуги означає, що суб’єкт, що надає 

соціальну послугу, вживає заходів щодо інформування отримувачів 

соціальної послуги та/або їх законних представників про соціальну послугу, 

порядок звернення за її наданням та порядок і умови її надання. Інформація 

для отримувачів соціальної послуги розміщується на спеціальних стендах у 

доступному місці приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу, та 

висвітлюється в засобах масової інформації тощо [46]. 

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 16 Закону України “Про соціальні послуги” 

інформування є простою соціальною послугою, що не передбачає надання 

постійної або систематичної комплексної допомоги [219].  

Частина 5 ст. 16 Закону України “Про соціальні послуги” встановлює, 

що перелік соціальних послуг, які надаються відповідно до цього Закону, 

визначаються класифікатором соціальних послуг, який затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері соціального захисту. Аналіз пропозицій до 

зазначеного класифікатора [226], дозволяє зробити висновок, що метою 

надання такої послуги є допомога у пошуку шляхів для розв’язання складної 

життєвої ситуації особи. За спрямуванням вона може виконувати функцію 

соціальної профілактики, соціальної підтримки та соціального 

обслуговування особи. Зміст її формують дії щодо надання інформації з 

питань соціального захисту населення та сприяння в отриманні правової 

допомоги. Зазначену послугу можуть отримати вразливі групи населення та 

особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах за місцем 

проживання чи перебування отримувача послуги (це може бути вдома чи на 

вулиці), у приміщенні надавача соціальної послуги чи поза межами надавача 

соціальної послуги одноразово чи екстрено.  

Підводимо підсумок, соціальна послуга інформування має подвійну 

функцію: вона може надаватися як самостійний відокремлений вид 

соціальної послуги або ж є частиною змісту надання іншої, більш складної, 

комплексної соціальної послуги. 
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В контексті аналізу ефективності процедури реалізації 

малозабезпеченою особою права на послугу інформування вартою уваги є 

ст. 17 Закону України “Про соціальні послуги” [219]. Відповідно до неї 

соціальні послуги надаються надавачами соціальних послуг державного, 

комунального, недержавного секторів незалежно від джерел фінансування 

відповідно до державних стандартів соціальних послуг, у яких 

встановлюються вимоги щодо забезпечення необхідного рівня доступності 

соціальних послуг, зокрема на кожному етапі їх надання та визначаються 

зміст та обсяг, норми і нормативи, умови та порядок надання соціальних 

послуг, показники їх якості. Державного стандарту соціальної послуги 

інформування в Україні не затверджено, що, своєю чергою, ускладнює 

здійснення внутрішньої та зовнішньої оцінки ефективності надання цієї 

послуги громадянам. Відсутність зазначеного стандарту унеможливлює 

здійснення соціального моніторингу надання цієї послуги.  

Відсутні спеціальні норми щодо порядку інформування населення про 

зміст права на соціальний захист також і в положеннях, які регламентують 

повноваження та порядок діяльності зобов’язаних суб’єктів. Для прикладу, 

п. 8 ст. 24 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” передбачено 

обов’язок інформування суб’єктами громадян винятково з питань їх прав у 

сфері зайнятості на відповідній адміністративно-територіальній одиниці та 

процедури реалізації цих прав. Серед повноважень місцевих державних 

адміністрацій передбачено вивчення процесів, що відбуваються на ринку 

праці, у сфері зайнятості населення та професійного навчання, проведення їх 

оцінки, прогнозування попиту та пропонування робочої сили, інформування 

населення та органів виконавчої влади про стан ринку праці [202].  

Проаналізувавши законодавство про заклади, які здійснюють соціальне 

обслуговування малозабезпечених осіб в Україні, робимо висновок, що такі 

переважно передбачають обов’язок поінформувати особу про її право на 

соціальний захист лише після її звернення до такого закладу. Для прикладу, в 

абз. 2 п. 10 Переліку соціальних послуг, умови та порядок їх надання 
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структурними підрозділами територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) закріплено обов’язок 

територіального центру надати особі, у котрої виявлено медичні 

протипоказання для здійснення обслуговування відповідним центром, 

інформацію про можливі шляхи отримання необхідного їй надання 

соціальних послуг в інших установах [122]. Суб’єктами прав у сфері 

соціальних послуг є отримувачі соціальних послуг. Зокрема, назва ст. 12 

звучить “Отримувачі соціальних послуг”. Тож не чітко визначено, з якого 

моменту особа є отримувачем послуги інформування. 

Вартим уваги в контексті реалізації особою права на отримання 

інформації про зміст, форму та умови діяльності надавачів соціальних послуг 

є аналіз ст. 15 Закону України “Про соціальні послуги” [219]. Відповідно до 

ч. 7 цієї статті право на доступ до Реєстру надавачів та отримувачів 

соціальних послуг надається лише працівникам надавача соціальних послуг 

та уповноважених органів системи надання соціальних послуг. Потенційні 

отримувачі соціальних послуг – особи/сім’ї, які перебувають у складних 

життєвих ситуаціях, не мають змоги самостійно вивчити інформацію про 

діяльність надавачів. Вважаємо це недоліком. Пропонуємо дозволити онлайн 

доступ винятково до Реєстру надавачів (із збереженням доступу до реєстру 

отримувачів з обмеженнями, передбаченими ч. 7 ст. 15) з метою 

забезпечення можливості потребуючих сімей самостійно знайомитися із 

державною та недержавною системою надавачів послуг і видами послуг, що 

вони надають. Запровадження відкритого доступу до зазначеного Реєстру в 

частині надавачів не лише для уповноважених суб’єктів, а й для потенційних 

отримувачів сприятиме доступності та ефективності їхнього соціального 

захисту.  

2014 року в рамках проєкту Програми розвитку ООН в Україні 

“Підтримка реформи соціального сектору в Україні” було затверджено 

Методичні рекомендації щодо інформування населення про соціальні 

послуги [108]. Вони були запропоновані для застосування органами 
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виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами, що 

надають соціальні послуги для організації роботи з інформування населення 

щодо соціальних послуг. Відповідно до абз. 2 п. 1.2 Методичних 

рекомендацій інформування про соціальні послуги може здійснюватися 

шляхом: забезпечення населення відомостями з питань отримання 

соціальних послуг та щодо суб’єктів, що їх надають; забезпечення 

інформацією про наявні соціальні послуги; спеціалістів, які повинні надавати 

інформацію про такі послуги (друковані, інформаційні матеріали, інформація 

на стендах тощо). Інформування громадян також могло б здійснюватися у 

вигляді Інформаційних карток, сформованих у форматі А4 та розміщених на 

стенді відповідного закладу чи на веб-сторінці, шляхом оприлюднення 

інформації на сайті структурних підрозділів з питань соціального захисту 

населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, 

виконавчих органів місцевих рад, місцевих державних адміністрацій, органів 

місцевого самоврядування, а також здійснення інформування засобів масової 

інформації про наявність узагальненої інформації щодо соціальних послуг 

[108]. 

Відповідно до п. 4.1. Методичних рекомендацій засобами 

інформаційної роботи із населенням є стенди; веб-сторінки; “гарячі” лінії; 

друковані інформаційні матеріали; особисте спілкування [108]. А згідно із 

п. 1.5. до визначених чинним законодавством повноважень у сфері 

соціального захисту населення пропонується виконання відповідальним 

підрозділом (посадовою особою) таких функцій поширення інформації про 

організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів 

(ст. 4 Закону України “Про волонтерську діяльність”) [171]. 

Розроблення Методичних рекомендацій щодо організації інформування 

населення у питаннях соціального захисту не вважаємо достатнім для 

ефективного надання відповідної послуги. Адже вони не є обов’язковими для 

застосування суб’єктами у сфері соціального захисту.  
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Актуальною також є ще одна проблема. На основі проаналізованого 

нами законодавства, робимо висновок, що питання інформування 

малозабезпечених осіб щодо їх соціального захисту не є об’єктом 

централізованого правового регулювання. Кожен надавач соціального 

захисту інформує лише щодо змісту та обсягу правоможностей особи у 

сфері, що належить до компетенції цього зобов’язаного суб’єкта. Для 

прикладу, департаменти соціального захисту населення державних 

адміністрацій повідомляють про особливості забезпечення їх державною 

соціальною допомогою, субсидіями або ж про додаткові заходи соціального 

характеру, передбачені для визначеної категорії осіб в межах 

адміністративно-територіальної одиниці. Натомість, обов’язок інформувати 

про можливість отримання, наприклад, соціального обслуговування у 

іншому закладі, уже покладається на відповідний заклад, який таке 

обслуговування здійснює. Несистематизованою залишається інформація про 

систему закладів, що є зобов’язаними у сфері соціального захисту 

малозабезпечених осіб, про види гарантованого соціального захисту, порядок 

реалізації відповідного права. Не визначено та не уповноважено на 

державному рівні суб’єкта, основним напрямком діяльності якого було б 

надавати соціальну послугу інформування малозабезпечених осіб. 

Іншим аспектом соціальної послуги інформування є обмін інформацією 

між всіма суб’єктами правовідносин соціальних послуг. Не погоджуємося, 

що соціальна послуга інформування є простою за природою. Вона повинна 

містити комплексну інформацію у сфері соціального захисту 

малозабезпеченої особи. Лише за таких умов можливе забезпечення 

ефективності зазначеної соціальної послуги.  

Розуміючи проблему недостатньої інформованості населення про 

соціальний захист у 2012 р. була схвалена Стратегія реформування системи 

надання соціальних послуг [302]. Викладений у названій Стратегії аналіз 

ситуації свідчить, що під час надання соціальних послуг не передбачено 

обміну інформацією між суб’єктами, що надають різні види соціальної 
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допомоги. Це ускладнює реалізацію принципу комплексності заходів 

соціального захисту. До того ж повноваження органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування щодо забезпечення розвитку системи надання 

соціальних послуг законодавством чітко не визначені [302]. Тому для 

запровадження механізму запобігання виникненню складних життєвих 

обставин та удосконалення системи управління, координації і взаємодії 

суб’єктів, що надають соціальні послуги, було визначено створити 

інформаційну базу соціальних послуг, що сприятиме комплексному підходу 

до подолання складних життєвих обставин осіб з урахуванням відомостей 

про надання усіх видів соціальної підтримки, зокрема соціальних виплат, 

послуг і пільг [302]. 

Проблему вбачаємо також у системі обміну інформацією між 

надавачами різних видів соціального захисту в межах різних організаційно-

правових форм (державної, муніципальної та недержавної). Держава як 

гарант реалізації особою права на соціальний захист є відповідальною за 

організацію механізму взаємодії зобов’язаних суб’єктів різних організаційно-

правових форм соціального захисту, а отже, впорядкування вимагають 

способи та порядок поінформованості громадян щодо недержавних програм 

соціального захисту, суб’єктів, які їх надають, благодійні та волонтерські 

організації, які надають додатковий захист малозабезпеченим особам, види 

такого захисту, місце розташування організацій, способи звернення для 

отримання допомоги тощо. 

Право на інформацію охоплює собою цілу низку правоможностей 

суб’єкта звернення. По-перше, це – право бути поінформованим про 

можливості отримання допомоги від держави. Сюди варто зачислити 

функціонування електронної інформаційної системи “Електронний уряд” і 

урядової “гарячої лінії”. Наказом Державного комітету зв’язку та 

інформатизації України від 15.08.2003 р. № 149 затверджено Перелік і 

Порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням 

електронної інформаційної системи “Електронний уряд” [121].  
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З огляду на підвищення значення місцевих та регіональних (обласних, 

районних, міських) програм соціальної підтримки малозабезпечених осіб 

актуальним є визначення механізму своєчасного та якісного ознайомлення 

громадян з такими програмами та відповідальність осіб, які не надали 

інформації. Вважаємо, що інформацію потрібно розміщувати у всіх 

передбачених Законом України “Про інформацію” джерелах інформації.  

По-друге, особа, яка звернулася до уповноважених суб’єктів, має право 

знати перелік документів, які вона повинна подати для реалізації права на 

соціальний захист з обов’язковим посиланням на норми нормативно-

правового акту. У разі, коли до заяви не долучені усі необхідні документи, 

орган соціального захисту населення повідомляє уповноваженому 

представнику сім’ї, які документи повинні бути подані додатково.  

По-третє, право на інформацію охоплює також право бути 

повідомленим про прийняте рішення. Наприклад, рішення про призначення 

державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї чи про відмову в її 

наданні приймається органом соціального захисту протягом десяти 

календарних днів і наступного після його прийняття дня надсилається 

уповноваженому представнику малозабезпеченої сім’ї [147]. 

Поінформованість про прийняте рішення також передбачено ст. 19 Закону 

України “Про соціальні послуги” [219]. 

Реалізація прав особи є ефективною лише за умови вичерпного та чітко 

визначеного її механізму. Тому пріоритетним у сфері соціального захисту 

малозабезпечених вважаємо закріплення права особи на поінформованість, 

механізм його реалізації і відповідальність осіб, котрі відповідають за 

надання такої інформації.  

Пунктом 47 Стратегії подолання бідності одним із завдань, які 

потребують виконання, визначено запровадження єдиної інформаційно-

аналітичної системи соціального захисту населення для формування реєстру 

отримувачів допомоги та осіб, які потребують допомоги, а також для 

налагодження інформаційного обміну з іншими центральними органами 
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виконавчої влади під час призначення адресних видів соціальної підтримки 

та пільг з метою спрощення процесу їх призначення, перевірки реальних 

доходів отримувачів соціальної підтримки та підтвердження права на 

отримання пільг. На виконання задекларованого завдання передбачено 

розроблення концепції щодо створення та функціонування єдиного 

інформаційного середовища соціальної сфери; розроблення технічного 

завдання на створення єдиного інформаційного середовища соціальної сфери 

[192]. 

Підтримуючи концепцію єдиного інформаційного середовища, 

вважаємо, що органом, відповідальним за інформування населення про 

гарантовані обсяги соціального захисту повинен бути департамент 

соціального захисту населення кожної адміністративно-територіальної 

одиниці. З метою визначення процедури систематизації та оприлюднення 

необхідної інформації пропонуємо розробити та затвердити Порядок 

інформування малозабезпечених осіб у сфері соціального захисту та 

Державний стандарт соціальної послуги інформування. Такий порядок 

повинен передбачати: зміст та вид інформації, яка має бути доведена до 

відома малозабезпечених; періодичність її оновлення; способи 

інформування; вимоги до інформації; порядок обміну нею між надавачами 

соціального захисту різних форм власності (державними, муніципальними та 

недержавними); відповідальність суб’єктів за невиконання повноважень 

щодо інформування населення та за поширення недостовірної інформації. 

Особливе місце у запропонованому Порядку повинні займати норми, 

які регулюють способи поширення інформації. Такими доцільно визначити: 

особисте усне та письмове інформування; інформування громадян 

електронним листуванням; розміщення інформації на офіційному сайті 

департаменту соціальної політики місцевої державної адміністрації про види 

соціального захисту для малозабезпечених, гарантовані державою та 

суб’єктів, які їх надають, правові підстави та умови отримання такого 

забезпечення, порядок звернення для його отримання, підстави відмови у 
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наданні, а також перелік недержавних суб’єктів, які надають додатковий до 

державного та муніципального соціальний захист для відповідної категорії 

громадян в межах адміністративно-територіальної одиниці. Центральне місце 

серед способів поширення інформації у сфері соціального захисту повинне 

зайняти розміщення її у соціальних мережах та електронних засобах масової 

інформації. Пропонуємо також передбачити Положення про повноваження 

департаменту щодо створення груп та спільнот у соціальних мережах, 

оскільки поширення інформації через мережу Інтернет та соціальні мережі 

дозволяє забезпечити її доступність та актуальність. Способом поширення 

інформації також може бути смс розсилка із коротким меседжем або 

посиланням на Інтернет сторінку, де можна отримати відповідну 

інформацію, а також організація роздачі на вулицях чи в інших публічних 

місцях брошур та листівок. 

Зважаючи на недооцінювання на практиці значення соціального 

інформування захисту та нехтування уповноваженими суб’єктами 

покладеними на них обов’язками, у запропонованому Положенні варто 

передбачити відповідальність зобов’язаних суб’єктів за невиконання чи 

неналежне виконання обов’язків інформування громадян щодо їхніх прав у 

сфері соціального захисту. 

Ще однією соціальною послугою, гарантованою Законом України “Про 

соціальні послуги” для малозабезпечених осіб є консультування [123].  

Нормативно-правову основу надання соціальної послуги 

консультування складають Закон України “Про соціальні послуги” [219], 

Перелік соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати [123], 

Державний стандарт соціальної послуги консультування [47].  

Відповідно до п. 10 Переліку соціальних послуг, що надаються особам, 

які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати консультування є допомогою в аналізі життєвої ситуації, 

визначенні основних проблем та шляхів їх вирішення, ухвалення плану 
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виходу із складної життєвої ситуації; психологічне консультування; 

сприяння в отриманні правової допомоги [123]. Подібне за змістом 

визначення іститься у Державному соціальному стандарті соціальної послуги 

консультування. За ним соціальна послуга консультування – це комплекс 

заходів, що здійснюються протягом строку, необхідного для виходу зі 

складної життєвої ситуації та адаптації особи, сім’ї до нових умов 

соціального середовища, спрямованих на усунення/пристосування обмежень 

життєдіяльності, підтримку соціальної незалежності, збереження та 

продовження соціальної активності особи, сім’ї [47].  

Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання 

соціальної послуги консультування, показники її якості для суб’єктів усіх 

форм власності та господарювання, які надають цю послугу [47]. 

Передбачено значну кількість видів такого консультування: вуличне, 

групове, дистанційне, індивідуальне, кризове, короткотермінове, на 

виконання послідовно завдань тощо (п. 4 Державного стандарту) [47]. 

Перевагою вважаємо той факт, що законодавчо визначено зміст соціальної 

послуги. Зокрема, відповідно до Розділу 8 Державного стандарту основні 

заходи, що становлять зміст соціальної послуги, передбачають: 1) допомогу в 

аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх 

розв’язання; 2) залучення отримувача соціальної послуги до вирішення 

власних проблем, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації та 

допомогу в його реалізації; 3)  надання інформації з питань соціального 

захисту населення; 4) представлення інтересів; 5) надання психологічної 

допомоги; 6) коригування психологічного стану та поведінки в 

повсякденному житті; 7) сприяння навчанню, формуванню та розвитку 

соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; 8) участь в організації та 

діяльності груп самодопомоги; 9) допомогу в зміцненні/відновленні 

родинних і суспільно корисних зв’язків; 10) сприяння в отриманні правової 

допомоги; 11) сприяння в отриманні інших соціальних послуг відповідно до 

виявлених потреб; 12) сприяння у працевлаштуванні (зокрема у проведенні 
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експертизи потенційних професійних здібностей, професійної орієнтації) 

[47]. 

Аналіз пропозицій до класифікатора соціальних послуг (відповідно до 

ч. 5 ст. 16 Закону України “Про соціальні послуги”) [219], дозволяє зробити 

висновок, що метою послуги консультування є допомога у пошуку шляхів та 

найкращого способу дій в процесі розв’язання складної життєвої ситуації 

особи. За спрямуванням вона може виконувати функцію соціальної 

профілактики, соціальної підтримки та соціального обслуговування особи. 

Зміст її – це допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних 

проблем, шляхів їх вирішення, надання інформації про соціально безпечну 

поведінку, психологічне консультування, сприяння в отриманні правової 

допомоги. Зазначену послугу можуть отримати вразливі групи населення та 

особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах за місцем 

проживання/перебування отримувача послуги (вдома), у приміщенні 

надавача соціальної послуги чи по телефону одноразово, тимчасово чи 

екстрено (кризово).  

Підводимо підсумок, соціальна послуга консультування має подвійну 

функцію: вона є самостійним відокремленим видом соціальної послуги або ж 

частиною змісту іншої, більш складної, комплексної. Для прикладу, з 

урахуванням індивідуальних потреб, бездомні особи у центрі реінтеграції 

бездомних громадян отримують соціальне обслуговування у вигляді 

тимчасового проживання; харчування; консультацій психолога; сприяння у 

працевлаштуванні; організації дозвілля тощо [315]. Для безробітних, які 

звернулися до закладів, що надають соціальне обслуговування, 

передбачається не лише надання тимчасово житла, а також і методичні 

поради; інформаційні, інші консультативні послуги щодо можливості їх 

реінтеграції тощо [308]. 

Порядок здійснення консультування населення, зокрема 

малозабезпечених осіб, з питань отримання ними видів та способів 

соціального захисту передбачено Методичними рекомендаціями щодо 
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інформування населення про соціальні послуги [108] та Методичними 

рекомендаціями щодо виконання власних (самоврядних) повноважень 

об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення 

[107]. Відповідно до абз. 1 та 2 п.4.2. Методичних рекомендацій щодо 

інформування населення про соціальні послуги суб’єктам, що надають 

соціальні послуги, структурним підрозділам з питань соціального захисту 

населення районної, районної в м. Києві державної адміністрації, 

виконавчого органу місцевої ради варто організувати консультування тих, 

кого цікавить інформація про порядок та умови надання соціальних послуг. 

Залежно від потреб особи та можливостей суб’єкта, що надає соціальні 

послуги, консультативна робота може здійснюватися очно (особисто) та 

заочно (телефонне консультування, онлайн-консультування, відповіді на 

письмові звернення) [108]. 

Для організації роботи з проведення особистого консультування щодо 

надання соціальних послуг пропонується: призначити фахівців-консультантів 

щодо умов і процедури отримання послуг; розробити графік особистого 

прийому з питань надання соціальних послуг; забезпечити громадянам 

безперешкодний доступ до приміщення; створити комфортні, зокрема 

конфіденційні, умови отримання консультацій (абз. 3 п. 4.2.) [108].  

Пункт 1.6. Методичних рекомендацій щодо виконання власних 

(самоврядних) повноважень об’єднаної територіальної громади у сфері 

соціального захисту населення рекомендує здійснювати соціальне 

консультування громадян з урахуванням позитивного досвіду організації 

роботи місцевих органів соціального захисту в наданні громадянам послуг 

соціальної підтримки, для забезпечення виконання Закону України “Про 

звернення громадян” [107]. 

Надання безоплатних індивідуальних та групових консультацій з 

питань організації та провадження підприємницької діяльності визначено 

також Планом заходів на 2019 р. з реалізації Стратегії подолання бідності як 

одне з основних завдань [192]. 
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Декілька аргументів про розмежування понять “інформування” та 

“консультування”. З огляду на проведений нами аналіз пропонуємо виділити 

дві основні відмінності зазначених соціальних послуг. Перша: послуга 

інформування малозабезпечених осіб щодо соціального захисту повинна 

надаватися особам/сім’ям незалежно від їхнього звернення до 

уповноваженого органу, тобто для отримання послуги інформування 

малозабезпечена особа може бути її пасивним користувачем. Натомість, 

консультування відбувається лише за умови активних дій особи – звернення 

до уповноваженого суб’єкта. Друга відмінність випливає із змісту необхідної 

інформації: соціальне інформування є узагальненим та корисним для усіх 

користувачів, містить відомості загального характеру про механізм 

отримання соціального захисту відповідною соціальної групою. Своєю 

чергою, консультування особи, яка звернулася за відповідною послугою, має 

відбуватися з огляду на особливості потреби конкретної особи. Тому 

вважаємо, що “персональне інформування особи щодо виникнення у неї 

права на конкретні види соціально-забезпечувального надання або під час 

звернення за отриманням соціального забезпечення щодо змісту та обсягу 

суб’єктивних юридичних прав”, обґрунтоване С. М. Синчук є соціальною 

послугою консультування відповідно до Закону України “Про соціальні 

послуги” [279, с. 231-232 ]. 

Процедурі надання соціальної послуги консультування 

малозабезпеченій особі повинен передувати процес оцінювання потреби 

такої особи у соціальних послугах. Воно здійснюється на підставі Розділу ІІІ 

“Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги” 

Державного стандарту соціальної послуги консультування [47]. Послуга 

консультування особи повинна надаватися з дотриманням засад адресності та 

комплексності соціального захисту. Для якісного надання послуги 

консультації щодо макимально ефективних можливих способів подолання 

особою складної життєвої обставини, зобов’язаний суб’єкт повинен вивчити 

та проаналізувати індивідуальні складні обставини особи, виявити її (особи) 
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соціальні потреби та запропонувати індивідуальну програму подолання 

соціального ризику. Для цього пропонується визначити суб’єкта, до 

компетенції якого належатиме здійснення консультування. Повноваження 

надавати соціальне консультування, на нашу думку, повинні бути покладені 

на фахівців департаментів соціального захисту місцевих державних 

адміністрацій та об’єднаних територіальнтх громад.  

Підсумовуючи, весь механізм реалізації права малозабезпеченої особи 

на соціальний захист залежить від ефективності соціальних послуг 

інформування та консультування. Тому важливим є належне законодавче 

регулювання змісту, форми цих послуг, визначення повноважних суб’єктів, 

що їх надають, стандарти, процедуру надання, підстави та види 

відповідальності за неякісне виконання чи нездійснення дій, що становлять 

їхній зміст, зокрема і з урахуванням наведених у підрозділі пропозицій. 

 

 

3.3 Соціальне обслуговування малозабезпечених осіб в Україні 

 

Правові аспекти соціального обслуговування загалом або окремих його 

видів висвітлено у працях К.В. Бориченко [14, с.14-15.], О.О. Гірник [41], 

В.О. Гончарова [42], Н.О. Рунової [269, с. 4], С.М. Синчук [278, с. 316-339], 

Б.І. Сташківа [296, с. 76-79], О.В. Тищенко [316, с. 197-202], Г.П. Чернявської 

[334, с. 137-163], Л.П. Шумної [344], О.М. Ярошенко [351, с. 94-95] та ін.  

Базуючись на наукових твердженнях вчених у наведених вище 

дослідженнях та на нормах Закону України “Про соціальні послуги” (п. 3 ч. 1 

ст. 16), соціальним обслуговуванням вважатимемо різновид соціальних 

послуг, які спрямовані на мінімізацію для особи/сім’ї негативних наслідків 

складних життєвих обставин, підтримку їх життєдіяльності, соціального 

статусу та включення у громаду [219]. Водночас, які саме соціальні послуги 

із перелічених у ст. 16 Закону України “Про соціальні послуги” є винятково 

соціальним обслуговуванням та чим цей вид послуг відрізняється від інших – 
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послуг соціальної профілактики чи соціальної підтримки, із змісту 

законодавчих норм чіткі висновки зробити не можемо. Частина 5 ст. 16 

Закону України передбачає існування Класифікатора соціальних послуг, 

однак до тепер такого не затверджено, що негативно позначається на 

механізмі реалізації особою права на соціальну послугу-обслуговування 

[219]. 

Відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону України “Про соціальні послуги” 

базовими соціальними послугами, що надаються особам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, зокрема малозабезпеченим, є: догляд вдома, 

денний догляд; підтримане проживання; соціальна адаптація; соціальна 

інтеграція та реінтеграція; надання притулку; екстрене (кризове) втручання; 

консультування; соціальний супровід; представництво інтересів; 

посередництво (медіація); соціальна профілактика; натуральна допомога; 

фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-

рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; 

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

до сімейних; супровід під час інклюзивного навчання; інформування [219]. 

Більш детально зміст кожної з цих послуг визначено Переліком соціальних 

послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і не можуть самостійно їх подолати [123].  

Зазначений Перелік був затверджений для реалізації положень Закону 

України “Про соціальні послуги” (2003 р), змістовно суперечить чинним 

законодавчим нормам у цій сфері, відтак повинен бути оновленим. 

Одночасно потребує законодавчого коректування зміст ст. 16 Закону України 

“Про соціальні послуги” (2019 року): потрібно чітко у зазначеному Законі 

України визначити зміст кожної послуги, види правоможностей суб’єктів, 

правові умови виникнення правосуб’єктності, складні життєві обставини, за 

яких така послуга надається, порядок надання тощо.  

Соціальне обслуговування малозабезпеченої особи є комплексом 

соціальних послуг, які отримує особа за результатами оцінювання її потреби. 
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Відповідно, соціальне обслуговування можна назвати комплексним видом 

соціального захисту малозабезпечених громадян. Воно здійснюється 

надавачем, який з урахуванням особистої потреби потенційного одержувача 

визначає повний спектр послуг, їх форму (корисні дії, продукти харчування, 

одяг, взуття, лікарські засоби, ліжко-місця тощо). Для прикладу, відповідно 

до п. 2.2. Типового положення про соціальний готель, готель надає клієнтам 

соціальну послугу “підтримане проживання” (надання місця для проживання; 

навчання, розвиток та підтримка навичок самостійного проживання; 

представництво інтересів; допомога в організації взаємодії з іншими 

фахівцями та службами; надання інформації з питань соціального захисту 

населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги тощо) [309]. 

Згідно із п. 54 постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання 

діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)” відділення організації надання адресної натуральної та 

грошової допомоги територіального центру забезпечує громадян одягом, 

взуттям, іншими предметами першої потреби; ліками, предметами медичного 

призначення та побутової гігієни; продовольчими та промисловими 

товарами; гарячими обідами тощо [49]. Будинок нічного перебування надає 

соціальну послугу у вигляді притулку, яка передбачає забезпечення ліжко-

місцем з комунально-побутовими послугами; забезпечення твердим та 

м’яким інвентарем, за можливості одягом, взуттям, харчуванням; створення 

умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів, дотримання особистої 

гігієни; надання інформації з питань соціального захисту населення; 

допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; представництво 

інтересів тощо (п.п. 2.2.1. п. 2.2.) [308]. 

Види послуг, які отримуватиме малозабезпечена особа/сім’я, 

тривалість їх надання визначаються з урахуванням індивідуальних/сімейних 

потреб таких суб’єктів у кожному конкретному випадку. Для прикладу, 

відповідно до п. 3.3. Типового положення про будинок нічного перебування 

обсяг наданих клієнту послуг залежить від його індивідуальних потреб та 
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конкретних умов, що сприяють реінтеграції [308]. Граничний термін 

перебування клієнта у соціальному готелі встановлюється відповідно до 

укладеної між адміністрацією закладу та клієнтом угоди в кожному випадку 

індивідуально, враховуючи рекомендації фахівця із соціальної роботи 

(соціального працівника) центру реінтеграції, який надає направлення 

(п. 2.13) [309]. 

Проблемним питанням у сфері реалізації малозабезпеченими особами 

права на соціальне обслуговування є законодавство. Воно формується із 

значної кількості підзаконних нормативно-правових актів. Подекуди 

нечіткими є норми щодо визначення суб’єктів прав у цій сфері. Зокрема, про 

гарантування малозабезпеченим особам права на соціальне обслуговування 

можна зробити висновок лише на підставі узагальненого з’ясування змісту 

положень підзаконних нормативно-правових актів: постанови Кабінету 

Міністрів України “Деякі питання діяльності територіальних центрів 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” [49], Типового 

положення про центр надання соціальних послуг [313], Типового положення 

про будинок нічного перебування [308], Типового положення про центр 

реінтеграції бездомних осіб [315], Типового положення про соціальний 

готель [309], Порядку безкоштовного забезпечення продуктами дитячого 

харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей” [67] 

тощо. Використання їх на практиці є складним для пересічних громадян. 

Вважаємо, що сьогодні назріла необхідність консолідації всіх підзаконних 

нормативно-правових актів про соціальне обслуговування. 

Важливим є питання визначення малозабезпеченої особи як суб’єкта 

права на соціальне обслуговування. 

Соціальне обслуговування надається незалежно від приналежності 

особи до громадянства України. Реалізувати право на зазначені послуги 

можуть усі особи, які на законних підставах проживають або перебувають на 

території України. Так, будинок нічного перебування надає послуги 

бездомним особам, які на законних підставах проживали і після втрати прав 
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на житлові приміщення проживають на території України [308]. Аналогічні 

за змістом норми закріплено п. 1.4. Типового положення про центр 

реінтеграції бездомних осіб [315], п. 1.4. Типового положення про соціальний 

готель [309], п. 53 постанови Кабінету Міністрів України “Про деякі питання 

діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)” [49]. 

Відповідно до Закону України “Про соціальні послуги” (п. 15 ст. 1) 

малозабезпеченість є самостійною правовою підставою отримання особою 

соціального обслуговування. Водночас деякі нормативно-правові акти не 

містять прямої вказівки на малозабезпеченість особи як правову умову 

отримання комплексу соціальних благ для подолання складної життєвої 

обставини. Так, відповідно до абз. 3 п. 4 Типового положення про 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) право на отримання соціальних послуг у територіальному центрі 

мають особи, які перебувають у складній життєвій ситуації через безробіття і 

зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, 

стихійне лихо, катастрофу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, 

дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо 

середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум 

для сім’ї [49]. Тим самим зазначена норма не відповідає законодавчому 

поняттю “малозабезпечена особа”, закріпленому у п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону 

України “Про соціальні послуги”, відповідно до якого малозабезпеченою 

вважатиметься особа, середньомісячний сукупний дохід якої за останніх 

шість кал. місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних 

послуг, не перевищує двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії 

осіб [219]. Цитоване Типове положення передбачає можливість надання 

соціального обслуговування вужчому, порівняно із Законом України “Про 

соціальні послуги”, колу суб’єктів, передбачаючи необхідний рівень доходу 

– один прожитковий мінімум (що відповідає нормам Закону України “Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” [179]).  
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Інший приклад визначення суб’єкта права на соціальний захист у сфері 

соціального обслуговування малозабезпечених осіб. Факт бездомності 

визначається як безумовний для отримання права на соціальне 

обслуговування та не передбачає додаткового підтвердження правового 

статусу малозабезпеченості. Дещо опосередковано про наявність такої умови 

йдеться у п. 1.4. Типового положення про соціальний готель. Зокрема, 

клієнтами готелю можуть бути бездомні особи у віці від 18 р., які працюють 

або мають постійне легальне джерело доходу, недостатнє для оренди 

(найму), купівлі житла, які не мають медичних протипоказань та проживають 

на території України на законних підставах, зокрема бездомні особи з дітьми 

[309]. 

Недосконалим в контексті визначення права бездомних осіб на 

соціальне обслуговування видається формулювання “наявність джерела 

доходу, недостатнього для оренди, купівлі житла”. Кабінетом Міністрів 

України затверджено Порядок визначення величини опосередкованої 

вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті [137]. Відповідно до 

п. 4 вказаного Порядку розмір плати за наймання (оренду) житла на одну 

особу розраховується шляхом множення мінімального розміру плати за найм 

1 кв м загальної площі квартири/житлового будинку на мінімальну норму 

забезпечення житлом. До плати за найм житла не зараховується плата за 

житлово-комунальні послуги. Вона визначається органом місцевого 

самоврядування на підставі даних організацій, що надають послуги із 

здавання житлових приміщень в найм, або на підставі оголошень у місцевих 

засобах масової інформації чи на підставі даних опитування населення (п. 3) 

[137]. Зазначений порядок затверджено з метою ведення соціального 

квартирного обліку громадян та надання їм соціального житла з житлового 

фонду соціального призначення. Чимало потребуючих громадян не взмозі 

скористатися правом на послугу соціального готелю, оскільки 

задекларований механізм визначення рівня доходу бездомної особи не 
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враховує її побутових витрат (на продукти харчування, одяг, взуття, ліки для 

себе та непрацездатних членів сім’ї).  

Соціально-виправданим вважаємо, що визначальним для встановлення 

потреби особи/сім’ї у наданні соціального житла є дохід особи, який містить 

складову витрат на побутові потреби потенційного отримувача відповідної 

послуги. Керуючись вищезазначеним, пропонуємо п. 1.4. Типового 

положення про соціальний готель викласти у такій редакції: Клієнтами 

готелю є повнолітні бездомні особи, зокрема бездомні особи з дітьми, які: 1) 

здійснюють трудову діяльність незалежно від її організаційно-правової 

форми та/або мають постійне легальне джерело доходу, яке з урахуванням 

витрат на забезпечення основних побутових потреб такої особи, є 

недостатнім для найму житла; 2) не мають медичних протипоказань; 3) 

постійно проживають на території України на законних підставах. Додатково 

для забезпечення об’єктивності оцінки неможливості особи самотужки 

винаймати житло законодавчо повинні бути визначені зміст основних 

соціальних потреб особи, їх норми та вартісна оцінка.  

Важливим аспектом забезпечення належного механізму соціального 

обслуговування малозабезпечених осіб/сімей є створення розгалуженої 

мережі закладів, які здійснюватимуть обслуговування. Відповідно до Закону 

України “Про соціальні послуги” надавачами соціального обслуговування як 

виду соціальних послуг є юридичні та фізичні особи, фізичні особи - 

підприємці, передбачені розділом “Надавачі соціальних послуг” Реєстру 

надавачів та отримувачів соціальних послуг (п. 6 ст. 1). Згідно із абз. 2 ч.1 ст. 

13 Закону України “Про соціальні послуги” надавачі соціальних послуг 

(обслуговування) можуть належати до державного, комунального та 

недержавного секторів. Важливою щодо юридичних гарантій є норма ст. 17 

Закону України “Про соціальні послуги”, де передбачено, що соціальні 

послуги надаються надавачами всіх організаційно-правових форм 

(державного, комунального чи недержавного фінансування) відповідно до 

державних стандартів соціальних послуг [219]. 
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Серед усієї мережі закладів, які надають соціальне обслуговування 

можна виділити ті, які обслуговують комплексно різні категорії громадян 

(осіб з інвалідністю, бездомних, хворих, осіб похилого віку, безробітних 

тощо) – Центри надання соціальних послуг [313], Територіальні центри 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) [312] або 

конкретну категорію громадян - соціальний готель [309], будинок нічного 

перебування [308], центр реінтеграції бездомних осіб [315], заклади, які 

здійснюють видачу дитячого харчування (молочні кухні та роздаткові пункти 

лікарень, поліклінік, спеціалізовані магазини та відділи “Дитяче харчування”, 

продовольчі магазини з оплатою по безготівковому рахунку з коштів, 

передбачених органам охорони здоров’я на цю мету) [67] тощо. 

Основною проблемою реалізації малозабезпеченими особами/сім’ями 

права на соціальне обслуговування у зазначених вище закладах є відсутність 

законодавчої вимоги щодо створення відповідних суб’єктів державної та/чи 

муніципальної форми власності в обов’язковому порядку. Юридичні норми 

визначають лише певні умови, за яких такі суб’єкти можуть бути створені. 

Для прикладу, п. 1.7. Типового положення про будинок нічного перебування 

передбачено, що нічліжний будинок утворюється у разі наявності необхідної 

матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, які відповідають чинним 

санітарним і технічним вимогам, вимогам пожежної безпеки [308]. 

Аналогічна умова закріплена в п. 1.7. Типового положення про центр 

реінтеграції бездомних осіб [315].  

Отже, створення конкретного закладу надання соціальних послуг 

залежить не від наявності реальної потреби надати відповідні соціальні 

послуги громадянам, які проживають в межах адміністративно-

територіальної одиниці, а від соціально-економічних умов, які сьогодні в 

Україні є незадовільними. Для прикладу, у Львівській області всього є: 

будинків (відділення) нічного перебування – 1 (з кількістю місць 63); центрів 

(відділень) реінтеграції – 1 (25 місць); соціальних готелів – 1 (20 місць); 

аналогічна ситуація щодо кількості закладів у м. Києві з різницею лише місць 
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відповідно:150, 300,16; у Закарпатській області нема жодного із названих 

закладів. Здебільшого така ситуація у всіх адміністративно-територіальних 

одиницях України [291, с. 110].  

Важливим у механізмі отримання соціальних послуг є їх доступність. 

Відповідно до п. 1 ст. 17 Закону України “Про соціальні послуги” у 

державному стандарті соціальних послуг встановлюються вимоги щодо 

забезпечення необхідного рівня доступності соціальних послуг, зокрема на 

кожному етапі їх надання. Відповідно до положень ч. 1 Розділу 7 Державного 

стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах доступність соціальної послуги означає, що суб’єкт, що 

надає соціальну послугу, вживає заходів щодо інформування отримувачів 

соціальної послуги та/або їх законних представників про соціальну послугу, 

порядок звернення за її наданням та порядок і умови її надання [46].  

З огляду на україномовне тлумачення слова “доступність” та з 

урахуванням наведених та проаналізованих у підрозділі положень про 

соціальне обслуговування малозабезпечених осіб, вважаємо, що доступність 

системи соціального обслуговування найперше залежить від наявності в 

регіоні суб’єкта-надавача такої послуги. Відтак, пропонуємо передбачити 

законодавчу гарантію обов’язковості створення таких закладів у кожному 

адміністративному регіоні. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 177 

передбачено створення нового суб’єкта, який здійснюватиме соціальне 

обслуговування населення – Центр надання соціальних послуг [313]. 

Відповідно до п. 2 Типового положення про центр надання соціальних 

послуг він утворюється, реорганізується та ліквідується в порядку, 

передбаченому законодавством, райдержадміністрацією або органом 

місцевого самоврядування з урахуванням потреб відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці або територіальної громади у разі 

відсутності центру соціальних служб та територіального центру соціального 
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обслуговування (надання соціальних послуг) для виконання їх завдань і 

функцій [313]. 

У разі функціонування в адміністративно-територіальній одиниці або 

територіальній громаді центру соціальних служб та/або територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) новий центр 

може утворюватися шляхом реорганізації таких закладів. Аналізуючи норми 

Типового положення про центри надання соціальних послуг, робимо 

висновок, що його норми відповідають основним принципам та вимогам 

Закону України “Про соціальні послуги”, який визначає новий порядок 

створення закладів надання соціальних послуг, звернення громадян для 

отримання соціальних послуг, оновлює види соціальних послуг тощо [219]. 

Водночас, згідно із процитованими вище положеннями центри надання 

соціальних послуг не замінять вже існуючі заклади соціального 

обслуговування, оскільки реорганізація відбуватиметься лише у 

добровільному порядку. Відтак, залежно від виду закладу (закладів) 

соціального обслуговування у адміністративно-територіальній одиниці буде 

різний механізм надання соціального обслуговування. Наприклад, для 

отримання соціального обслуговування від центру надання соціальних 

послуг особа повинна звернутися до територіального органу соціального 

захисту населення, а соціальне обслуговування центром реінтеграції 

бездомних громадян можливе лише на підставі особистого звернення із 

такою заявою до центру.  

Також, Типовим положенням про центри надання соціальних послуг не 

передбачено можливості обмеження права особи на соціальне 

обслуговування наявністю відповідної матеріально-технічної бази. 

Натомість, Типове положення про територіальні центри соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) таку залежність визначають. 

Наприклад, відповідно до п. 54 постанови Кабінету Міністрів України “Деякі 

питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)” відділення адресної допомоги надає соціальне 
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обслуговування з урахуванням можливостей, наявної фінансової та 

матеріально-технічної бази [49].  

На нашу думку, система соціального обслуговування малозабезпечених 

осіб повинна бути єдиною на всій території України. Порядок створення 

закладів соціального обслуговування, процедура реалізації відповідного 

права, а також принципи надання обслуговування не можуть залежати від 

виду суб’єкта-надавача соціального обслуговування. Це ще раз підтверджує 

актуальність проблеми уніфікації та узгодження законодавства про соціальне 

обслуговування. 

Для отримання соціального обслуговування законодавством 

передбачено низку активних дій від особи, яка перебуває у складній життєвій 

ситуації. Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України “Про соціальні 

послуги” підставою для розгляду питання надання соціальних послуг 

бюджетним коштом є подання 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: заяви особи або її законного представника 

про надання соціальних послуг; звернення, повідомлення інших осіб в 

інтересах осіб/сімей, які потребують соціальних послуг [219]. 

За фактом звернення районна, районна у містах Києві та Севастополі 

державна адміністрація, виконавчі органи міських рад міст обласного 

значення, ради об’єднаних територіальних громад повинні здійснити 

оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах відповідно до ст. 20 

Закону України “Про соціальні послуги”, що передбачає аналіз 

приналежності особи/сім’ї до вразливих груп населення, її складних 

життєвих обставин та визначення індивідуальних потреб особи/сім’ї, 

переліку та обсягу соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я [219]. За 

результатами оцінювання потреб заявника уповноважений орган приймає 

рішення про надання соціального обслуговування та скеровує до 



 168 

відповідного закладу або про відмову у наданні соціального обслуговування 

з належним обґрунтуванням (ч. 1 ст. 21 Закону України “Про соціальні 

послуги” [219]). Однак, аналізуючи положення інших нормативно-правових 

актів, які визначають порядок діяльності надавачів соціального 

обслуговування, варто звернути увагу на певні невідповідності.  

Зокрема, деякі типові положення про заклади соціального 

обслуговування визначають обов’язок особи, яка потребує обслуговування, 

подавати заяву (звертатися) безпосередньо до такого закладу. Наприклад, для 

отримання соціального обслуговування від відділення адресної допомоги 

територіального центру особа повинна подати письмову заяву до 

конкретного відділення, у якому особа має намір обслуговуватися (п. 59) 

[49]. Аналогічна вимога міститься в п. 3.2. Типового положення про центр 

реінтеграції бездомних осіб [315]. Натомість, будинок нічного перебування 

надає соціальні послуги бездомним громадянам на підставі їх особистого 

звернення, а працівники такого будинку самостійно заповнюють анкету 

первинного тестування встановленого зразка (п. 4.4.) [308]. Окрім усного або 

письмового звернення, малозабезпечена особа повинна подати необхідні 

правопідтверджувальні документи: документ, що посвідчує особу, що 

підтверджує рівень доходу особи або сім’ї, довідку про доходи, медичні 

документи тощо. Так, відповідно до п. 59 постанови Кабінету Міністрів 

України № 1417 “Деякі питання діяльності територіальних центрів 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” відділення 

адресної допомоги здійснює обслуговування громадян за умови подання 

довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку 

осіб, довідки про доходи всіх членів сім’ї [49]. Зарахування до готелю 

здійснюється згідно з наказом директора готелю на підставі заяви особи, 

документа, що її посвідчує, та направлення центру реінтеграції з 

відповідними рекомендаціями (п. 2.7.) [309].  

Вважаємо, що положення підзаконних нормативно-правових актів 

повинні бути узгоджені із нормами Закону України “Про соціальні послуги”. 
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Передусім, ефективність системи соціальних послуг в межах державної, 

комунальної та недержавних організаційно-правових форм можна 

забезпечити лише за умови єдиного суб’єкта адміністрування послуг з огляду 

на той факт, що відповідно до Закону України повинен бути створений та 

функціонувати єдиний Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг 

(п. 14 ст. 1 Закону України “Про соціальні послуги”). Забезпечення ведення 

зазначеного Реєстру на місцевому рівні Законом України “Про соціальні 

послуги” (п. 10 ч. 4 ст. 11) покладено на районні, районні у містах Києві та 

Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад міст 

обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад. 

Виправданим, на нашу думку, є застосування норм Закону України 

“Про верифікацію та моніторинг державних виплат” [167] на процедуру 

перевірки заявників – потенційних отримувачів соціальних послуг коштом 

загальнодержавних чи комунальних бюджетів. Це сприятиме забезпеченню 

адресності соціальних послуг малозабезпеченим особам/сім’ям, а також 

ефективності використання бюджетних коштів. Тому пропонуємо внести 

зміни у ст. 21 Закону України “Про соціальні послуги” [219], доповнивши її 

нормою про обов’язкову верифікацію та моніторинг соціальних послуг. А 

норми Закону України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат” 

доповнити положенням про те, що об’єктом верифікації (додатково до 

соціальних виплат та субсидій) є соціальні послуги. Відповідно до положень 

зазначеного Закону України можна буде здійснювати поточну, превентивну 

та ретроспективну верифікацію.  

Ефективності програм соціального захисту сімей сприяло б якісне 

оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальному обслуговуванні. Однак деякі 

законодавчі положення, що регулюють зазначену процедуру, на нашу думку, 

потребують удосконалення у напрямі підвищення її результативності. 

Зокрема, із змісту Закону України “Про соціальні послуги” можна 

зробити висновок, що оцінювання потреб проводить уповноважений 

державний орган чи орган місцевого самоврядування, до якого звернулася 
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особа із заявою про надання обслуговування [219]. Однак, відповідно до п. 6 

Типового положення про центр надання соціальних послуг центр відповідно 

до визначених завдань проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних 

послугах [313]. Аналогічне завдання Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) передбачено п. 8 Типового 

положення про територіальні центри соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) [312]. Граничний термін перебування клієнта у 

соціальному готелі встановлюється відповідно до укладеної між 

адміністрацією закладу та клієнтом угоди індивідуально, враховуючи 

рекомендації фахівця із соціальної роботи (соціального працівника) центру 

реінтеграції, який надає направлення (п. 2.13) [309].  

Вважаємо, що проблема полягає у визначенні суб’єкта, зобов’язаного 

здійснювати оцінювання потреби особи/сім’ї у соціальному обслуговуванні. 

На нашу думку, таке оцінювання повинні проводити структурні підрозділи з 

питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та 

Севастополі державних адміністрацій, виконавчі органи міської ради міст 

обласного значення, ради об’єднаної територіальної громади. Серед їхніх 

повноважень є прийняття рішення про призначення соціального 

обслуговування та скерування осіб з визначеними потребами до необхідного 

саме їм надавача соціального обслуговування. Для прийняття такого рішення 

зазначений суб’єкт повинен встановити (підтвердити) наявність потреби 

заявника у соціальному обслуговуванні та визначити її зміст, щоб скерувати 

її до закладу, який надасть необхідні вид та обсяг соціального 

обслуговування. Ба більше, такий підхід узгоджується із ч. 3 ст. 21 Закону 

України “Про соціальні послуги”, згідно із якою у рішенні про надання 

соціальних послуг обов’язково зазначаються результати оцінювання потреби 

особи у соціальних послугах та надавач соціальних послуг [219]. 

Підсумовуючи, робимо висновок, що законодавство України, зокрема Типові 

положення про центр надання соціальних послуг, про територіальні центри 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), про будинок 
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нічного перебування, про соціальний готель, повинні бути приведені у 

відповідність до Закону України “Про соціальні послуги” в частині 

визначення єдиним суб’єктом, який призначає соціальне обслуговування – 

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, 

районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчі 

органи міської ради міст обласного значення, ради об’єднаної територіальної 

громади, а також вилучення з перелічених Типових положень норм, які 

передбачають завдання відповідного закладу здійснювати оцінювання потреб 

особи у соціальному обслуговуванні.  

Оцінювання індивідуальних потреб особи у соціальному 

обслуговуванні сприятиме адресності соціального обслуговування, зробить 

його максимально наближеним до особистих потреб одержувача.  

Законодавче регулювання порядку оцінювання потреб особи у 

соціальному обслуговуванні вважаємо недосконалим в частині недостатньої 

участі потенційного отримувача такого обслуговування у процедурі 

оцінювання. Норми, що регулюють зазначену процедуру можна було б 

удосконалити з урахуванням життєвих ситуацій, які яскраво показують 

практичні недоліки законодавства. Для прикладу, на розгляді Одеського 

окружного адміністративного суду перебувала справа за позовом одержувача 

обслуговування до комунальної установи “Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського районну 

м. Одеси” про зобов’язання відповідача замінити надання таких соціальних 

послуг, як гарячі обіди та харчування в їдальні, прання білизни, на надання 

послуги – продуктові набори та засоби для прання [252]. Суд відмовив у 

задоволенні позову, посилаючись на ст. 39 Закону України “Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, яка передбачає, що 

особа з інвалідністю може відмовитися від того чи іншого виду соціальної 

допомоги, якщо вона не повною мірою відповідає її потребам. За таких умов 

особа з інвалідністю вправі самостійно вирішувати питання про забезпечення 

себе конкретним видом допомоги власним коштом з урахуванням 
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компенсації вартості аналогічного виду соціальної допомоги, що подається 

державним органом [208]. До того ж суд встановив, що вирішення даних 

питань не є компетенцією відповідача, оскільки він не є державним органом.  

Наявність судових справ зазначеного виду свідчить про те, що під час 

призначення та надання особі соціального обслуговування рівень її участі у 

визначенні необхідного їй виду соціального обслуговування є неналежним. 

Також недостатньо врегульованим є порядок заміни одного виду соціальної 

послуги на інший; одержувач фактично позбавлений можливості заявним 

методом пристосувати соціальне обслуговування до своїх винятково 

індивідуальних потреб. 

На наявність окресленої проблематики звертають увагу К. В. Павлюк, 

Я. В Котляревський, О. В. Степанова, наголошуючи, що управління 

системою соціальних послуг характеризується низкою суперечностей, серед 

яких віддаленість потенціалу системи соціального захисту від потреб 

громадян. Методичним інструментом, який сприятиме подоланню такого 

недоліку, вчені називають оцінювання потреб осіб у послугах в 

натуральному та вартісному вимірах, зокрема в контексті реалізації концепції 

децентралізації в Україні [119, с. 96]. Р.І. Сопко аргументує, що надання 

послуг повинне бути орієнтоване на результат і на потреби клієнта, і саме 

таке завдання є пріоритетом реформування системи соціального 

обслуговування, зокрема, соціальних послуг, що надаються особам похилого 

віку [289, с. 190].  

Основним чинником віддаленості соціального обслуговування від 

особистих потреб особи обгрунтовується недостатність фінансування. 

Зокрема, О.І. Іляш звертає увагу на неналежний розвиток інфраструктури 

ринку соціальних послуг відповідно до збільшення кількості осіб, які 

потребують соціальної допомоги; низьку ефективність організаційно-

економічного механізму надання соціальних послуг на дому; зростання рівня 

незадоволеності громадян щодо якості отримуваних соціальних послуг; 

невисокий рівень соціальних видатків порівняно з країнами Європейського 
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Союзу та ін. [66]. Р.І. Сопко вважає, що для досягнення відповідної мети 

повинні бути визначені механізми для вивчення потреб клієнтів, 

сформульовані ефективні технічні завдання для постачальників послуг, 

створені потужності для контролю надання послуг та зовнішнього контролю 

використання бюджетних ресурсів [289, с. 190]. 

Для раціонального використання видатків на соціальні послуги для 

населення Г.О. Яковлєва пропонує більшу увагу акцентувати на методі 

бального (а не прямого) оцінювання нужденності, оскільки прямий не 

дозволяє об’єктивно відобразити реальний матеріальний стан особи/сім’ї (не 

відображає обсяг неофіційних доходів, не завжди вистачає адміністративного 

ресурсу для перевірки наданих особою відомостей щодо її доходу, не завжди 

наявні достовірні ресурси (інформаційні бази, реєстри) для отримання таких 

відомостей та їх оцінювання) [349, с. 363-364].  

На думку М.В. Кравченко, необхідно розробити стандарти 

забезпечення громадян соціальними послугами в громаді, що мають стати 

основою для визначення зобов’язань органів місцевого самоврядування та 

фінансового нормативу бюджетної забезпеченості видатків місцевих 

бюджетів на соціальні послуги; розробити механізми закупівлі соціальних 

послуг у недержавних суб’єктів бюджетним коштом; удосконалити 

управління державними видатками на соціальні послуги з метою їх 

раціонального використання; децентралізувати управління та підсилити роль 

місцевого самоврядування щодо визначення потреби, планування, 

фінансування й організації надання соціальних послуг; розробити сучасну 

систему моніторингу й оцінки якості наданих соціальних послуг та 

ефективності роботи соціальних служб [85]. Всі пропозиції вчених є 

слушними та заслуговують на впровадження під час реформування системи 

соціальних послуг. 

Максимальної ефективності соціальних послуг для їхнього отримувача, 

на нашу думку, можна досягнути шляхом застосування індивідуального 

підходу у процедурі оцінювання потреб осіб, які належать до вразливих груп 
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населення та/або тих, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, 

законодавчо закріпивши пріоритетність думки особи щодо змісту її потреби 

у соціальних послугах в межах об’єктивно-підтверджених параметрів. Для 

цього пропонуємо ч. 2 ст. 20 Закону України “Про соціальні послуги” [219] 

доповнити нормою, яка передбачатиме пріоритетне право особи – 

потенційного отримувача соціальних послуг, обирати види та обсяги 

соціальних послуг, що йому надаватимуться, з поміж об’єктивно-визначених 

для нього під час процедури оцінювання його потреб відповідно до Закону 

України “Про соціальні послуги”. 

Важливим в контексті дослідження юридичних гарантій соціального 

обслуговування малозабезпечених є питання оплатності  надання послуг.  

Аналізуючи правові умови надання соціального обслуговування 

малозабезпеченим особам/сім’ям, відзначаємо, що лише деякі послуги є 

безоплатними. Наприклад, відділення адресної допомоги територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) забезпечує 

громадян соціальним обслуговуванням безоплатно [49]. Типове положення 

про будинок нічного перебування не містить вказівки на умови оплатності 

надання соціального обслуговування відповідним закладом [308], тож 

робимо висновок, що їх особа отримує безкоштовно. Натомість, п. 6.2. 

Типового положення про центр реінтеграції бездомних осіб передбачено 

можливість центру надавати послуги на платній основі відповідно до Закону 

України “Про соціальні послуги” [315].  

Частиною 1 ст. 28 названого Закону України передбачено, що соціальні 

послуги надаються отримувачам: бюджетним коштом; з установленням 

диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг; 

коштом отримувача соціальних послуг або третіх осіб [219]. А ч. 2 цієї статті 

визначає категорії громадян, які отримають соціальні послуги коштом 

бюджетів не залежно від доходу. Також вона визначає, що право на 

безоплатні соціальні послуги має особа, сукупний дохід якої є меншим від 

двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб. Послуги 
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інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, 

перекладу жестовою мовою, а також послуги, що надаються екстрено 

надаються безкоштовно незалежно від доходу [219]. Натомість, послуги 

соціального готелю завжди є платними. Відповідно до п. 2.6. Типового 

положення про соціальний готель оплата за проживання в готелі може 

здійснюватися безпосередньо клієнтом або іншою фізичною/юридичною 

особою. Оплата здійснюється у терміни та у розмірі, визначені в угоді між 

соціальним готелем та клієнтом [309]. 

Доцільність збереження оплатності соціального обслуговування 

підтримують науковці [161, с. 87]. О.О. Гірник, обґрунтовуючи можливість 

як платного, так і безоплатного соціального обслуговування громадян, 

пропонує теорію соціального розрахунку його вартості, під яким (соціальним 

розрахунком) розглядає законодавчо регламентований порядок визначення 

вартості соціального обслуговування з дотриманням принципів цільового 

використання одержаних коштів та заборони надання обслуговування нижчої 

якості за ознакою платності [41, с. 34-36, 167]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 28 Закону України “Про соціальні послуги” з 

установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних 

послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два, але не 

перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб. 

Своєю чергою, коштом отримувача або третіх осіб надаються соціальні 

послуги, якщо його середньомісячний сукупний дохід перевищує чотири 

прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб, а також понад обсяги, 

визначені державним стандартом соціальних послуг (ч. 4 ст. 28) [219]. 

Пункт 2.6. Типового положення про соціальний готель, регулюючи 

питання визначення плати за проживання у готелі потребуючих громадян, 

передбачає, що розмір плати визначається в угоді між соціальним готелем та 

клієнтом, типова форма якої затверджена у Додатку до цього Положення 

[309]. Своєю чергою, п. 3.2. примірної угоди містить положення: “Розмір 
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оплати складає _ % від фактичних витрат на проживання Клієнта у Готелі і 

становить __ гривень”. Отже вартість соціального обслуговування 

малозабезпеченої особи у соціальному готелі визначається у кожному 

конкретному випадку за згодою сторін. Жодних інших критеріїв її 

обчислення у законодавстві не передбачено.  

Додаткового регулювання потребує порядок визначення вартості 

наданого соціального обслуговування та критерії визначення суми, яку 

малозабезпечена особа повинна оплатити, якщо така встановлюється у 

відсотковому співвідношенні до вартості обслуговування чи до величини 

середньомісячного доходу особи. Вартість соціального обслуговування, на 

нашу думку, не повинна бути комерційною та визначатися з урахуванням 

прибутку для суб’єкта, який таку послугу надає. Вона повинна відповідати 

винятково собівартості обслуговування, витратам, які були здійснені для 

його надання [34, с. 106].  

Щодо відсоткового співвідношення ціни, яку повинна оплатити 

малозабезпечена особа від вартості соціального обслуговування чи від 

величини її доходу, то такий відсоток повинен диференціюватися, зважаючи 

на рівень доходу одержувача соціального обслуговування: нижчий дохід 

зумовлює менший розмір оплати. У разі встановлення розміру оплати 

соціального обслуговування у відсотках від сукупного доходу особи/сім’ї, 

пропонуємо такий (відсоток) визначити єдиним (однаковим) для усіх 

одержувачів.  

Узагальнивши пропозиції щодо покращення рівня економічного 

забезпечення потреб малозабезпечених осіб у соціальному обслуговуванні та 

водночас раціонального використання коштів, а також врахувавши виявлені 

нами недоліки, вважаємо, що законодавчого закріплення потребують: 

порядок залучення коштів від суб’єктів приватного сектора економіки для 

фінансування соціального обслуговування населення, а також заохочення 

цих суб’єктів до такої допомоги; механізм вартісної оцінки кожної соціальної 

послуги, визначеної у Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які 
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перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати [123]; порядок врахування думки особи, яка звернулася для 

отримання соціального обслуговування, щодо видів необхідних їй соціальних 

послуг; система моніторингу та контролю. 

Фінансова основа соціального обслуговування малозабезпечених осіб 

повинна передусім бути закріплена у Законі України “Про соціальні 

послуги”. Узгодження також потребують норми чинних підзаконних 

нормативно-правових актів.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у дослідженні актуальних теоретичних та 

практичних проблем соціального захисту малозабезпечених осіб та 

виробленні рекомендацій щодо вдосконалення національного законодавства 

у цій сфері. 

1. Запровадження в Україні взаємоузгоджених, комплексних та 

системних програм соціального захисту малозабезпечених осіб відповідно до 

міжнародних соціальних стандартів зумовлює необхідність коректування 

законодавчого визначення малозабезпеченості через доповнення його змісту 

характеристиками, що відповідають монетарним та немонетарним критеріям 

бідності. Монетарний характеризує відсутність у особи середньомісячного 

сукупного доходу на рівні прожиткового мінімуму. Немонетарний може мати 

різні зовнішні показники соціальної потреби особи у соціальному житлі, 

соціальних послугах, соціальних субсидіях та інших видах соціального 

захисту. 

2. Соціальний захист малозабезпечених осіб слід розглядати як систему 

державних, муніципальних та недержавних заходів обов’язкового й 

добровільного характеру, які уживаються з метою реалізації державної 

соціальної політики подолання бідності, а також спрямовані на компенсацію 

особі наслідків соціального ризику малозабезпеченості й створення умов для 

забезпечення їй (особі) рівня життя відповідно до державних соціальних 

стандартів.  

3. Відсутність єдиного нормативно-правового акту у сфері соціального 

захисту малозабезпечених осіб, несистемний характер норм, які закріплюють 

правові умови та процедуру такого захисту, негативно впливають на 

комплексність, взаємну узгодженість та ефективність соціально-захисних 

програм. Здійснення уніфікованого правового регулювання відносин 

соціального захисту малозабезпечених осіб можна забезпечити, ухваливши 
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Закон України “Про соціальний захист малозабезпечених осіб”, який би 

закріплював всі види такого захисту (соціальні допомоги, соціальні послуги, 

соціальне житло, соціальні субсидії тощо) та правові засади їх надання. 

4. Адресність, гнучкість та системність заходів соціального захисту 

малозабезпечених осіб, спрощення процедури призначення, надання та 

верифікації видів такого захисту, поєднання державних, муніципальних і 

недержавних його організаційно-правових форм, а також ефективність 

адміністрування можна забезпечити створенням в Україні Єдиного реєстру 

малозабезпечених осіб. 

5. Державні соціальні стандарти, спрямовані на реалізацію 

конституційних засад у сфері соціального захисту осіб в Україні та 

передбачені Законом України “Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії”, є імперативом забезпечення в межах загальнодержавних 

організаційно-правових форм такого захисту. Муніципальні та недержавні 

організаційно-правові форми соціального захисту є винятково додатковими 

до державних, базуються на власних соціальних нормативах та передбачають 

забезпечення понад законодавчо визначені державні соціальні стандарти. 

6. З метою сприяння зайнятості малозабезпечених осіб як частини 

впроваджуваної в Україні державної концепції економічної самостійності її 

громадян запропоновано: 

- доповнити ч. 6 ст. 16 Закону України “Про соціальні послуги” п. 18 

наступного змісту: “соціальний супровід працевлаштування особи”; 

- доповнити Закон України “Про зайнятість населення” положеннями 

про соціальний супровід при працевлаштуванні осіб, що мають додаткові 

гарантії у сприянні працевлаштуванню, правові умови, процедуру та 

зобов’язаних суб’єктів його здійснення; 

- запровадити програми соціального кредитування працездатної 

малозабезпеченої особи для організації підприємницької діяльності та 

подолання стану індивідуальної/сімейної малозабезпеченості. 
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7. Запровадження в Україні нового виду соціальної субсидії 

малозабезпеченим особам – на найм житла, яка б частково компенсовувала 

вартість такого найму в межах державних соціальних стандартів на основі 

поєднання індивідуальної (сімейної) та солідарної соціальної 

відповідальності у заходах соціального захисту, сприятиме вирішенню 

питання забезпечення таких осіб житлом як складової їхнього 

конституційного права на достатній життєвий рівень та зменшенню 

кількісного навантаження на державний і муніципальний житловий фонд 

соціального призначення.  

8. З метою забезпечення ефективності механізму реалізації права 

малозабезпечених осіб на користування соціальним житлом, здійснення 

моніторингу реалізації цього права, окреслення пріоритетів державної 

соціально-житлової політики, обґрунтованості формування видатків 

державного та комунального фонду соціального житла та залучення 

недержавного пропонується доповнити ч. 2 ст. 9 зазначеного Закону України 

наступними державними соціальними стандартами: 1) нормативом визнання 

особи такою, що потребує соціального захисту у сфері житлових відносин; 2) 

нормативом забезпечення особи соціальним житлом.  

9. Ведення єдиного соціального квартирного обліку в межах кожного 

населеного пункту гарантуватиме рівні умови малозабезпеченим особам 

отримати соціальний захист у сфері житлових відносин. Для цього 

пропонується: вилучити ст. ст. 11, 12 із Закону України “Про житловий фонд 

соціального призначення”, які визначають суб’єктів права на 

першочерговий/позачерговий соціальний квартирний облік; диференціювати 

види соціального житла залежно від суб’єкта права на нього, правових умов, 

стандартів та механізму участі особи в отриманні відповідного соціального 

житла. 

10. Функціональне призначення соціальної послуги інформування 

полягає у забезпеченні обізнаності малозабезпечених осіб про систему 

їхнього соціального захисту, а якість її надання впливає на результативність 
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всіх соціально-захисних програм та заходів. Тому пропонується затвердити 

Державний стандарт соціальної послуги інформування, в якому визначити її 

зміст, обсяг, умови, порядок та моніторинг надання, показники та критерії 

якості.  

11. Поширення норм Закону України “Про верифікацію та моніторинг 

державних виплат” на всі види соціального захисту малозабезпечених осіб, 

що надаються загальнодержавним та муніципальним коштом, сприятиме 

адресності соціально-захисних програм та економічній обґрунтованості 

використання бюджетних коштів у цій сфері. Задля узгодженості 

законодавства пропонується доповнити ст. 21 Закону України “Про соціальні 

послуги” нормою про обов’язковість верифікації та моніторингу державних 

та муніципальних соціальних послуг.  

12. Максимальної ефективності соціальних послуг для їхнього 

отримувача можна досягнути шляхом застосування індивідуального підходу 

у процедурі оцінювання потреб осіб, які належать до вразливих груп 

населення та/або тих, які перебувають у складних життєвих ситуаціях. Для 

цього пропонується ч. 2 ст. 20 Закону України “Про соціальні послуги” 

доповнити нормою: “Пріоритетне право обирати види та обсяги соціальних 

послуг в межах об’єктивно-визначених під час процедури оцінювання потреб 

особи належить потенційному отримувачу соціальних послуг”.  
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