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АНОТАЦІЯ 
 

Бук М.О. Правове регулювання соціального обслуговування осіб з 

інвалідністю 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. – Львів, 2020. 

Дисертацію присвячено дослідженню проблем правового регулювання 

соціального обслуговування осіб з інвалідністю в Україні. 

Обґрунтовано визначення інвалідності – підстави соціального 

обслуговування, як стійкої втрати особою здоров’я, що обмежує її 

життєдіяльність, унеможливлює здатність здійснювати діяльність у спосіб і в 

межах звичайних для людини, та зумовлює необхідність мінімізації наслідків 

складних життєвих обставин та включення такої особи у громаду.  

 Сформульовано поняття складних життєвих обставин, як обставин, що 

спричинили обмеження життєдіяльності особи, які вона не може подолати 

самостійно. Аргументовано, що складна життєва обставина є наслідком 

соціального ризику як підстави соціального обслуговування.  

Досліджено зміст права на соціальне обслуговування осіб з інвалідністю, 

яке передбачає можливість особи з інвалідністю, при настанні соціального 

ризику, отримати комплекс соціальних послуг в межах визначених законом 

чи договором, укладеним в межах закону, для мінімізації негативних 

наслідків соціального ризику та включення такої особи у громаду. 

Удосконалено науково-практичні пропозиції про юрисдикційні форми 

захисту права на соціальне обслуговування. Запропоновано на законодавчому 

рівні запровадити більш вузьку спеціалізацію суддів, зокрема з права 

соціального забезпечення; передбачити необхідність залучення експертів, які 

не були учасниками МСЕК при вирішенні питання про встановлення особі 

відповідної групи інвалідності. 
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З’ясовано наукове поняття “принципів соціального обслуговування осіб 

з інвалідністю” як ідей, які визначають сферу надання соціального 

обслуговування, порядок встановлення прав та обов’язків суб’єктів 

правовідносин соціального обслуговування, механізм їх реалізації, а також 

гарантії захисту прав та законних інтересів осіб з інвалідністю. 

Пропонується статтю 3 Закону України “Про соціальні послуги” 

викласти у наступній редакції: “Основні принципи надання соціальних 

послуг: 1) принцип індивідуального підходу; 2) принцип доступності; 3) 

принцип добровільності; 4) принцип комплексності; 5) принцип дотримання 

суб’єктами, що надають соціальні послуги, державних стандартів соціальних 

послуг, етичних норм і правил”. 

Визначено основні проблеми дотримання принципу добровільності 

надання соціальних послуг особам з інвалідністю, які перебувають у 

спеціалізованих закладах з надання психіатричної допомоги. Сформульовано 

пропозиції щодо необхідності створення контрольно-наглядового органу, 

основним завданням якого було б здійснення контролю та нагляду за 

дотриманням прав пацієнтів у таких закладах. 

Сформульовано визначення надавачів соціальних послуг, як юридичних 

та фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, з галузевою правосуб’єктністю, 

метою діяльності яких є надання соціальних послуг і які одержали ліцензію 

на провадження діяльності у сфері надання таких послуг. 

Аргументовано, що обов’язок організації та контролю за наданням 

соціального обслуговування особам з інвалідністю покладено на державні 

органи та органи місцевого самоврядування. Розмежовано суб’єктів, для яких 

надання соціального обслуговування особам з інвалідністю є обов’язком, 

визначеним при їх створенні та суб’єктів, які надають таке обслуговування на 

добровільних засадах. Визначено їхні правові ознаки. 

Доведено, що правовий статус надавачів соціального обслуговування має 

зобов’язальний характер. Він передбачає обов’язок суб’єкта в порядку і на 
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умовах передбачених законом чи договором (укладеним в межах закону) 

надати особі необхідний їй вид соціального обслуговування і вимагати 

виконання обов’язків іншою стороною правовідносин. Особа з інвалідністю, 

яка потребує соціального обслуговування, реалізує своє право шляхом 

звернення до відповідного суб’єкта (який сприяє у наданні соціального 

обслуговування або безпосередньо надає соціальні послуги), а обов’язок 

перевірити обґрунтованість її потреби покладається на орган державної влади 

чи орган місцевого самоврядування. 

Зроблено висновок, що порядок надання соціальних послуг визначається 

договором про надання соціальних послуг, який укладається між відповідним 

територіальним центром соціального обслуговування та особою з 

інвалідністю чи її законним представником. Встановлено, що основою такого 

договору є соціально-забезпечувальне зобов’язання. 

Запропоновано розробити “Положення про оцінювання потреб 

особи/сім’ї у соціальних послугах”. Воно повинно включати: 1) права і 

обов’язки суб’єктів оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах; 2) 

суб’єктів, які на основі оцінювання потреб, повинні розробляти 

індивідуальний план надання соціальних послуг; 3) процедуру затвердження 

індивідуального плану надання соціальних послуг; 4) підстави і порядок 

перегляду індивідуальних планів отримувачів соціальних послуг.  

Звернуто особливу увагу на необхідність запровадження професійного 

навчання для працівників надавачів соціальних послуг. Таке навчання 

повинно передбачати: 1) дослідження та аналіз системи нормативно-правових 

актів у сфері надання соціального обслуговування; 2) ознайомлення із 

етичними правила, які застосовуються у роботі з отримувачами соціальних 

послуг; 3) формування та розвиток у працівників необхідних навичок та 

вмінь, що дають змогу підвищити ефективність соціального обслуговування. 

Наводяться аргументи щодо необхідності удосконалення структури 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 
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послуг), з врахуванням їхніх функцій в процесі організації та надання 

соціальних послуг та з огляду на вимоги державних стандартів соціальних 

послуг. Пропонується у структурі територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) створювати такі структурні 

підрозділи: 1) організаційно-методичний; 2) оцінювання потреб особи/сім’ї в 

соціальних послугах; 3) розробки та затвердження індивідуального плану 

надання соціальних послуг; 4) екстреного реагування; 5) соціальної допомоги 

вдома; 6) денного перебування; 7) стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового проживання; 8) організації надання натуральної допомоги. 

Значна увага в роботі приділена проблемам юридичної відповідальності 

за невиконання чи неналежне виконання індивідуальної програми реабілітації 

особи з інвалідністю зобов’язаними суб’єктами. Сформульовано пропозиції 

щодо необхідності встановлення адміністративної відповідальності за 

невиконання чи неналежне виконання індивідуальної програми реабілітації 

особи з інвалідністю.  

Обґрунтовано необхідність створення Національної ради з питань 

реабілітації осіб з інвалідністю. Основним її завданням має бути охорона та 

захист прав осіб з інвалідністю, які проходять реабілітацію в реабілітаційних 

установах України.  

Ключові слова: інвалідність як підстава соціального обслуговування; 

правовий статус; право на соціальне обслуговування; принципи соціального 

обслуговування; суб’єкти, які надають соціальне обслуговування; суб’єкти, 

які сприяють у наданні соціального обслуговування; територіальні центри 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг); заклади 

інтернатного типу; реабілітаційні установи; реабілітація осіб з інвалідністю. 

 
SUMMARY 

 
Buk M.О. Legal Regulation of Social Services Providing for Disabled 

Persons in Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.  
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The thesis for a Candidate Degree in Legal Sciences, specialty 12.00.05 - 

Labour Law; Social Security Law. - Ivan Franko National University of Lviv. - 

Lviv, 2020. 

The thesis deals with the research of problems of legal regulation of social 

services providing for disabled persons in Ukraine. 

The definition of disability is substantiated. It means the basis of social 

services as a permanent loss of health, which limits his life, prevents the ability to 

carry out activities in the manner and within normal for humans, and results in the 

need to minimize the consequences of difficult life circumstances and include such 

a person in the community. 

The concept of complex life circumstances is formulated, as circumstances 

that led to the restriction of a person's life activity, which he/she cannot overcome 

on their own. It is argued that a difficult life circumstance is a consequence of 

social risk as a basis for social services. 

The dissertation examines the content of the right to social services for persons 

with disabilities, which provides for the possibility of a person with disabilities, 

when a social risk occurs, to receive a set of social services within the limits defined 

by law or a contract concluded within the framework of the law, to minimize the 

negative consequences of social risk and include such a person in the community. 

Scientific and practical proposals on jurisdictional forms of protection of the 

right to social services have been improved. It is proposed to introduce a narrower 

specialization of judges at the legislative level, in particular from the law of social 

security; to adopt a special sectoral regulation that would regulate procedural 

relations in the field of social security; to provide for the possibility of attracting 

independent experts to solve problematic issues related to the passage of a person's 

medical and social examination. 

The scientific concept of "principles of social services for disabled persons" as 

ideas that determine the scope of social services, the procedure for establishing the 

rights and responsibilities of the subjects of social services, the mechanism of their 
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implementation, as well as guarantees to protect the rights and legitimate interests 

of disabled persons were clarified. It is proposed to state Article 3 of the Law of 

Ukraine “On Social Services” in the following wording: ‘Basic principles of 

providing social services: (1) the principle of individual approach; (2) the principle 

of accessibility; (3) the principle of voluntariness; (4) the principle of complexity; 

and (5) the principle of observance by the subjects providing social services of the 

state standards of social services, ethical norms and rules’. 

The main problems of compliance with the principle of voluntary provision of 

social services to disabled persons who are in specialized institutions for the 

provision of psychiatric care have been identified. Proposals on the need to create a 

control and supervisory body are formulated. The main task of it would be to 

monitor and supervise the observance of patients' rights in such institutions. 

The dissertation substantiates the definition of social service providers as legal 

entities and individuals, individual entrepreneurs with a branch legal personality, 

whose purpose is to provide social services and who have received a license to 

operate in the field of providing such services. 

It is argued that the obligation to organize and control the provision of social 

services to disabled persons is assigned to state bodies and local governments. 

There is a distinction between subjects for which the provision of social services to 

disabled persons is a duty defined at the time of their creation and subjects that 

provide such services voluntarily. Their legal features are defined. 

It has been proved that the legal status of social service providers is binding. It 

presupposes the obligation of the subject in the manner and under the conditions 

provided by law or contract (concluded within the law) to provide a person with the 

necessary type of social services and to require the other party to perform its duties. 

A person with a disability who needs social services exercises his/her right by 

requesting the relevant subject (which facilitates the provision of social services or 

directly provides social services) the state government body or local authorities are 

obliged to verify the validity of its needs. 
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It is analysed that the basis for social services providing is a contract that is 

concluded between a Territorial Social Service Centre and a disabled person or 

his/her legal representative. It is established that the basis of such an agreement is a 

social security obligation. 

It is proposed to develop a procedure and criteria for assessing the needs of 

disabled persons in social services. They should include as follows: (1) the rights 

and responsibilities of the subjects of assessing the needs of the individual/family 

in social services; (2) entities that, based on needs assessment, should develop an 

individual plan for social services provision; (3) the procedure for approving an 

individual plan for the social services provision; and (4) the grounds and procedure 

for reviewing individual plans of social services recipients. 

Particular attention is paid to the need for professional training for employees 

of social service providers. Such training should include: 1) research and system 

analysis of regulations in the field of social services; 2) acquaintance with the 

ethical rules, applied in working environment with recipients of social services; 3) 

necessary skills and techniques development of employees that can increase the 

effectiveness of social services. 

Arguments are provided concerning the necessity to improve the structure of 

territorial centers of social services (provision of social services), taking into 

account their functions in the process of organizing and providing social services 

and taking into account the requirements of state standards of social services. The 

structure of territorial centers of social services (provision of social services) offers 

to create such structural subdivisions: 1) organizational and methodological; 2) 

assessment of the person’s / family’s needs for social services; 3) development and 

approval of an individual plan for the provision of social services; 4) emergency 

response; 5) social assistance at home; 6) day-time stay; 7) inpatient care for 

permanent or temporary residence; 8) organization of providing natural assistance. 

Considerable attention is paid to the problems of legal liability for non-

performance or improper performance of an Individual Rehabilitation Program for 
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disabled persons by obligated entities. Proposals on the need to establish 

administrative responsibility for non-fulfilment or improper fulfilment of an 

Individual Rehabilitation Program for a disabled person are formulated. 

The necessity of founding the Disabled Persons Rehabilitation National 

Council is justified. It is proposed to formulate the main tasks of the National 

Council, as protection and defence of the rights of disabled persons undergoing 

their rehabilitation in rehabilitation institutions of Ukraine. 

Keywords: disability as a basis for social services provision; the legal status; 

the right to social services; principles of social service; entities that provide social 

services; entities that assist in the social services providing; territorial centres of 

social services (provision of social services); boarding schools; rehabilitation 

institutions; rehabilitation of disabled persons.  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Правове забезпечення осіб з інвалідністю в 

сучасних умовах є важливим засобом підтримки соціально вразливих 

категорій осіб, чисельність яких з огляду на різного роду техногенні, 

екологічні, військові та інші чинники, постійно зростає. А тому реалізація 

ними права на соціальне обслуговування має стати одним із пріоритетів 

держави та суспільства, важливим кроком на шляху до посилення 

ефективності їхнього соціального забезпечення.  

Проведення в Україні реформи місцевого самоврядування з метою 

децентралізації влади, реформування фінансової системи медицини призвели 

до появи нових суб’єктів соціального обслуговування (об’єднані 

територіальні громади) та суттєво змінили правовий статус деяких класичних 

учасників правовідносин у цій сфері (медико-соціальних експертних комісій, 

лікарсько-консультативних комісій тощо). А схвалення Національної 

стратегії реформування системи догляду та виховання дітей на 2017-2026 

роки зумовило зменшення чисельності будинків-інтернатів, у тому числі й 

призначених для дітей з інвалідністю, у такий спосіб внісши відповідні 

корективи щодо обслуговування таких дітей. 

Та навіть попри доволі інтенсивну роботу з оновлення національного 

законодавства (ухвалення нового Закону України “Про соціальні послуги”) та 

приведення його у відповідність до вимог міжнародних актів (насамперед 

Конвенції про права осіб з інвалідністю), деякі нормативні документи все ж 

містять норми декларативного характеру та не передбачають механізму їхньої 

реалізації. Поза увагою законодавця залишається також чимало питань, які 

стосуються особливостей правового статусу певних суб’єктів, покликаних 

надавати чи сприяти в наданні соціального обслуговування осіб з 

інвалідністю, потребують правової визначеності принципи такого 

обслуговування та механізм реалізації особами з інвалідністю свого права на 

соціальне обслуговування. 
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Отже, система соціального обслуговування осіб з інвалідністю 

перебуває на стадії реформування, а тому існує потреба проведення 

системного теоретичного дослідження  правового забезпечення відносин у 

цій сфері, що безперечно свідчить про актуальність дисертаційного 

дослідження. 

Теоретичні висновки у роботі сформульовано на основі творчого 

переосмислення пропозицій і рекомендацій, що були запропоновані у 

дисертаціях О. О. Гірник, В. О. Гончарова, Л. П. Шумної. Деякі аспекти 

дослідження соціального обслуговування осіб з інвалідністю ґрунтуються на 

наукових висновках українських науковців, які з’ясовували проблеми 

правового регулювання у сфері соціального забезпечення: В. М. Андріїва,       

Н. Б. Болотіної, В. Я. Бурака, С. В. Венедіктова, В. В. Волинця,                                 

Л. П. Гаращенко, М. І. Іншина, Т. А. Занфірової, В. Л. Костюка,                                 

О. І. Кульчицької, К. Ю. Мельника, О. В. Москаленко, О. Т. Панасюка,                

П. Д. Пилипенка, С. М. Прилипка, О. І. Процевського, С. М. Синчук,                     

Я. В. Сімутіної, В. Л. Стрепка, Б. І. Сташківа, О. В. Тищенко, Г. І. Чанишевої, 

Н. М. Хуторян, М. М. Шумила, В. І. Щербини, О. М. Ярошенка,  

Г. О. Яковлєвої та ін. 

Незважаючи на вагомі здобутки науки права соціального забезпечення 

із цієї проблематики, доводиться констатувати, що на сьогодні все ж 

залишається чимало питань як теоретичного, так і практичного плану, від 

вирішення яких залежатиме ефективність правового регулювання соціального 

обслуговування осіб з інвалідністю в Україні. 

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

Дисертація виконана відповідно до плану наукової роботи кафедри 

соціального права Львівського національного університету імені Івана 

Франка в межах держбюджетних тем: “Проблеми систематизації трудового, 

земельного та екологічного законодавства в Україні” (реєстраційний номер 

0111U005531); “Теоретико - прикладні проблеми становлення та розвитку 
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права зайнятості та права довкілля в Україні” (реєстраційний номер 

0119U002400). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

комплексний аналіз правового регулювання відносин соціального 

обслуговування осіб з інвалідністю та напрацювання обґрунтованих 

теоретичних та практичних рекомендацій щодо його удосконалення.  

Для досягнення зазначеної мети передбачено вирішення таких завдань: 

- визначити особливості інвалідності як правової підстави соціального 

обслуговування та розкрити зміст її основних правових ознак; 

- дослідити механізм реалізації особами з інвалідністю права на 

соціальне обслуговування; 

- проаналізувати особливості змісту принципів надання соціального 

обслуговування особам з інвалідністю; 

- окреслити коло суб’єктів, які забезпечують реалізацію права осіб з 

інвалідністю на соціальне обслуговування та обґрунтувати критерії їх 

класифікації; 

- розкрити особливості правового статусу суб’єктів, які надають та 

сприяють у наданні соціального обслуговування особам з інвалідністю; 

- визначити та дослідити окремі види соціального обслуговування осіб 

з інвалідністю в Україні різними суб’єктами; 

- окреслити шляхи удосконалення законодавства України про 

соціальне обслуговування осіб з інвалідністю. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини щодо соціального 

обслуговування осіб з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

Предметом дослідження є правове регулювання соціального 

обслуговування осіб з інвалідністю.  
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Методи дослідження. У процесі наукового дослідження було 

застосовано низку методів, що властиві для правничої науки і науки права 

соціального забезпечення.  

Зокрема, метод історичного аналізу використано для дослідження 

понять: соціальний ризик, інвалідність, принципи надання соціальних послуг 

(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3). За допомогою діалектичного методу виявлено 

особливості інвалідності як правової підстави соціального обслуговування 

осіб з інвалідністю (підрозділ 1.1). Застосування методу порівняльного 

аналізу дало змогу дослідити порядок реалізації особою з інвалідністю права 

на соціальне обслуговування та визначити основні форми його надання 

(підрозділ 1.2). Особливості правового статусу суб’єктів, які надають та 

сприяють в наданні соціального обслуговування особам з інвалідністю, 

виявлено методом аналізу та синтезу (підрозділи 2.1, 2.2). За допомогою 

формально-логічного та системно-структурного методу досліджено 

нормативно-правові акти України про соціальне обслуговування осіб з 

інвалідністю, виявлено їх недоліки та вироблено пропозиції щодо їх усунення 

(підрозділи 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3). Для дослідження видів соціального 

обслуговування осіб з інвалідністю в Україні та функцій суб’єктів, які 

забезпечують реалізацію права осіб з інвалідністю на такі види соціального 

обслуговування, використано формально-юридичний метод (підрозділи 3.1, 

3.2, 3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим 

науковим дослідженням соціального обслуговування осіб з інвалідністю в 

Україні, спрямованим на з’ясування основних проблем правового 

регулювання відносин такого обслуговування, а також вироблення 

рекомендацій щодо законодавчого забезпечення гарантій реалізації 

відповідними особами права на соціальний захист.  

Важливими й такими, що відзначаються науковою новизною є 

результати, у яких, зокрема,  
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уперше: 

- зроблено висновок про зобов’язальний характер правового статусу 

надавачів соціального обслуговування. Він встановлюється законом або 

договором та передбачає обов’язки таких суб’єктів надавати соціальне 

обслуговування і вимагати при цьому дотримання відповідних обов’язків 

суб’єктами, що отримують соціальні послуги;  

- запропоновано вважати юридичних осіб приватного права 

суб’єктами, що забезпечують здійснення соціального обслуговування осіб з 

інвалідністю, за умови, що в їхніх установчих документах метою діяльності 

вказано надання соціального обслуговування та визначено обов’язки щодо 

надання такого обслуговування;  

- запропоновано розробити “Положення про оцінювання потреб 

особи/сім’ї у соціальних послугах”, де передбачити порядок та критерії 

оцінювання потреб таких суб’єктів у соціальних послугах; 

- обґрунтовано необхідність створення Національної ради з питань 

реабілітації осіб з інвалідністю. Основним її завданням має бути охорона та 

захист прав осіб з інвалідністю, які проходять реабілітацію в реабілітаційних 

установах України; 

удосконалено:  

- поняття складних життєвих обставин. Це обставини, що спричинили 

обмеження життєдіяльності особи, які вона не може подолати самостійно; 

- пропозиції щодо зміни законодавчих підстав надання соціального 

обслуговування особам з інвалідністю, вилучивши із пункту 15 статті 1 

Закону України “Про соціальні послуги” підпунктів: б), в), г) з огляду на те, 

що зазначені там обставини не є соціальними ризиками, які можуть слугувати 

підставами надання соціального обслуговування; 

- визначення надавачів соціальних послуг. Це юридичні та фізичні 

особи, фізичні особи-підприємці, з галузевою правосуб’єктністю, метою 
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діяльності яких є надання соціальних послуг і які одержали ліцензію на 

провадження діяльності у сфері надання таких послуг; 

- рекомендації щодо покращення структури територіальних центрів 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з урахуванням 

їхніх функцій у процесі організації та надання соціальних послуг та з огляду 

на вимоги державних стандартів соціальних послуг;  

набули подальшого розвитку: 

- класифікація видів соціального обслуговування осіб з інвалідністю з 

огляду на форму надання соціальної послуги. Зокрема, розмежовано 

стаціонарне та напівстаціонарне соціальне обслуговування, соціальне 

обслуговування на дому та в спеціалізованих установах; 

- пропозиції щодо розширення системи реабілітації осіб з інвалідністю 

шляхом внесення змін до статті 12 Закону України “Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні”, вказавши  у змісті її диспозиції з-поміж інших 

надавачів соціальних послуг також фізичних та юридичних осіб, які отримали 

в установленому законом порядку ліцензію і прагнуть надавати особам з 

інвалідністю реабілітаційні заходи; 

- теоретичні напрацювання щодо доповнення ознак суб’єктів, які 

надають соціальне обслуговування особам з інвалідністю на добровільних 

засадах, такими ознаками: 1) утворюються, організовуються самостійно; 

2)здійснюють свою діяльність як волонтери чи шляхом благодійництва; 3) 

їхня правосуб’єктність визначається установчими документами; 4) 

фінансуються за рахунок благодійних внесків або ж власним коштом; 

-  наукові висновки щодо особливостей юридичної природи договору 

про надання соціальних послуг. Неодмінною умовою такого договору є 

соціально-забезпечувальне зобов’язання.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

викладені в дисертації положення, висновки і пропозиції можуть бути 

використані: 
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– у науково-дослідній роботі – у процесі подальших наукових 

досліджень з актуальних проблем соціального забезпечення, у тому числі 

соціального обслуговування осіб з інвалідністю; 

– у правотворчій діяльності – у процесі реформування законодавства 

про соціальне обслуговування осіб з інвалідністю; 

– у правозастосовній діяльності – результати дослідження можуть бути 

використані у практичній діяльності органів державної влади й органів 

місцевого самоврядування, суб’єктів, які надають соціальні послуги, 

соціальних працівників, а також органів державного нагляду й контролю у 

відповідній сфері; 

– у навчальному процесі – для викладання курсу «Право соціального 

забезпечення України», під час написання підручників, навчальних 

посібників, програм, довідкової та методичної літератури, а також у науково-

дослідній роботі студентів. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація виконана на кафедрі 

соціального права юридичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Теоретичні напрацювання та практичні 

результати обговорено на засіданнях кафедри та отримали позитивну оцінку. 

Основні положення дисертації висвітлено у доповідях на таких науково-

практичних конференціях: міжнародних – “Дванадцяті осінні юридичні 

читання” (м. Хмельницький, 2013), “Проблеми реалізації і захисту соціальних 

прав в Україні” (м. Львів, 2018), “Розвиток трудового права і права 

соціального забезпечення: теорія та практика” (м. Харків, 2018), “Проблеми 

реалізації та захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини” 

(м. Львів, 2018), “Правове забезпечення соціальної сфери” (м. Одеса, 2019), 

“Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального 

забезпечення” (м.Харків, 2019), “Українська правнича наука та її вплив на 

сучасні реформи” (м. Львів, 2019), всеукраїнських – “Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні” (м. Львів, 2014), 
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Всеукраїнський “круглий стіл” присвячений 40-річчю кафедри соціального 

права (м. Львів, 2016), “Сфера дії трудового права та права соціального 

забезпечення” (м. Харків, 2016), “Соціально-економічні та правові підстави 

вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі” (м. 

Хмельницький, 2016), “Напрямки розвитку науки трудового права та права 

соціального забезпечення” (м. Харків, 2017), “Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні” (м. Львів, 2018), “Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні” (м. Львів, 2019), 

“Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні” (м.Львів, 

2020). 

Публікації. Найважливіші результати та висновки дисертації 

висвітлено у шести статтях, опублікованих у фахових виданнях (з них дві – у 

зарубіжних), а також у п’ятнадцяти тезах доповідей науково-практичних 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації визначені метою і завданнями 

дослідження. Наукова робота містить вступ, три розділи, які поділяються на 

вісім підрозділів, а також висновки та список використаних джерел. 

Загальний обсяг роботи становить 210 сторінок, з яких обсяг основного 

тексту – 175 сторінок. Список використаних джерел налічує 196 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1 

СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В 

УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

1.1. Інвалідність як підстава соціального обслуговування 

Обґрунтування інвалідноcті як cамостійної правової підcтави для 

соціального забезпечення почало здійcнюватися в кінці ХІХ – на початку ХХ 

cтоліття. Одне із перших визначень поняття інвалідноcті зустрічаємо у праці П. 

О. Маккавейcького. Вчений запропонував під інвалідністю розуміти стан 

людини, що характеризуєтьcя поcтійною чи тривалою втратою працездатності 

чи її значним обмеженням [167, с. 9-10]. На думку Б. В. Петровського 

інвалідність означає cтійку, тривалу або поcтійну втрату працездатності чи 

значне її обмеження, що викликано хронічним захворюванням, травмою або 

патологічним cтаном [185, с. 411]. В. С. Андреєв визначав інвалідність як 

заcвідчений медичним органом cтан, при якому особа внаслідок хронічного 

захворювання або анатомічних дефектів, що викликають cтійке, незважаючи 

на лікування, порушення функцій організму, вимушена припинити профеcійну 

діяльність на тривалий термін або може працювати при значній зміні 

звичайних умов праці [5, с. 132].  

Такі наукові позиції стосовно розуміння змісту інвалідності становили 

основу економічного підходу до концепції інвалідності [69, с.107]. Із 

запропонованих визначень випливає, що основною ознакою інвалідності, 

науковці вважали втрату працездатності. Не можемо повністю погодитися з 

думками вчених із наступних міркувань. Працездатність, у нормативно-

правових актах, окреслюється як соціально-правова категорія, що відображає 

здатність людини до праці, яка визначається рівнем його фізичного та 

духовного розвитку, а також станом здоров’я, професійними знаннями, 

уміннями і досвідом [42]. Окрім цього, така ознака інвалідності як втрата 
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працездатності не стосується дітей з інвалідністю. Адже, дієздатність, виникає 

у повному обсязі, після досягнення вісімнадцятирічного віку. З цього моменту 

особи мають право самостійно і без будь-яких обмежень розпоряджатися 

своєю здатністю до праці. Отже, такий підхід до розуміння інвалідності є 

недоречним.  

З кінця ХХ століття актуальність проблеми інвалідності значно зроcла. 

Cприйняття її як втрати працездатноcті, виявилось неефективним, бо не 

застоcовувалися заходи cпрямовані на cоціалізацію осіб з інвалідністю. Відтак 

неможливою cтала реалізація їх прав на рівні з іншими членами cуcпільства. 

Економічний підхід до розуміння інвалідності нівелював обов’язок держави у 

соціальному захисті осіб з інвалідністю. Тому поcтала необхідність 

вироблення нового підходу до розуміння cутності даного явища. 

Поява нового підходу до концепції інвалідності пов’язана зі зміною в 

суспільній свідомості від “культури корисності” до “культури гідності”. 

Людина з обмеженими можливостями повинна розглядатиcя, незалежно від 

своєї дієздатності і кориcності для cуcпільства [184, с.14]. Зміни у напрямі 

постіндустріальної і більш гнучкої економіки стали загальновизнаним фактом 

[33, с.260]. Відтак, під інвалідністю починають розуміти cоціальну проблему, в 

оcнові якої лежить взаємозв’язок людини і суспільства, а обмежені можливості 

- як наслідок того, що cоціальні умови звужують можливості cамореалізації 

інвалідів [179]. Таким чином, можемо констатувати, що починаючи з XX 

століття увага зосереджується на необхідності створення таких умов у 

суспільстві, які б відповідали потребам осіб з інвалідністю, у результаті 

виникає соціальний підхід до розуміння інвалідності, основним завданням 

якого, на нашу думку, повинно бути покращення умов суспільства членом 

якого є особа з інвалідністю, життєдіяльність якої обмежена внаслідок стійких 

розладів функцій її організму. 

Соціальний підхід до розуміння інвалідності знайшов своє відображення 

у міжнародних актах, які стосуються проблем інвалідності. Так, у 
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рекомендаціях № 1185 до реабілітаційних програм 44 сесії Парламентської 

Асамблеї Ради Європи від 5 травня 1992 року інвалідність визначається як 

обмеження в можливоcтях, обумовлені фізичними, пcихічними, cенcорними, 

cоціальними, культурними й іншими перешкодами, які не дозволяють людині, 

яка має інвалідність, бути інтегрованою в суспільство і брати участь у житті 

сім’ї або суспільства на тих самих засадах, як інші члени суспільства [146]. 

Проаналізувавши визначення інвалідності, констатуємо, що окрім втрати 

здоров’я, порушення звичайного cпоcобу життя особи, у визначенні 

враховується й зумовлена інвалідністю необхідність інтеграції особи у 

суспільство. Такий наслідок інвалідності має важливе значення, оcкільки 

держава, яка проголоcила себе cоціальною, зобов’язана адаптувати існуючі у 

суспільстві умови до потреб осіб з інвалідністю, для того аби вони могли жити 

як й інші його члени. 

Конвенція про права осіб з інвалідністю, визнає, що інвалідність – це 

еволюційне поняття і є результатом взаємодії, яка відбувається між людьми, 

що мають порушення здоров’я та бар’єрами у відношенні та середовищі по 

відношенню до них, яке заважає їх повній та ефективній участі в житті 

суспільства нарівні з іншими [55].  

Що ж до європейського досвіту, то, наприклад у Великій Британії 

інвалідність трактується через поняття рівності та недискримінації [194, с.42]. 

У законодавстві Чеської Республіки відсутнє уніфіковане визначення 

інвалідності та особи з інвалідністю. Ці визначення вживаються залежно від 

контексту в антидискримінаційному законодавстві щодо рівності прав [193, 

с.58]. У Польщі інвалідність визначається, як неможливість виконувати 

соціальні функції через порушення здоров’я. Для визначення інвалідності 

враховуються фізичні, психічні та соціальні можливості функціонування 

організму особи [78, с. 5-6]. В Ізраїлі термін “особи з інвалідністю” 

визначають, виходячи із стійких довготривалих порушень здоров’я, які 

перешкоджають участі у суспільному житті. Водночас у спеціальних правових 
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актах можуть використовуватися й інші концептуальні визначення  [192, с. 3]. 

Це свідчить про відсутність уніфікованих підходів до поняття “інвалідності”. 

Вплив соціального підходу до розуміння інвалідності можемо 

спостерігати й в Україні. Так, І.М. Сирота зазначає, що інвалідність має місце 

тоді, коли розлади функцій організму під впливом хвороби чи внаслідок 

анатомічного дефекту тягнуть за собою cоціальні наcлідки – припинення 

профеcійної роботи в звичайних умовах чи зміну її, призначення різних видів 

cоціальної допомоги, встановлення різних пільг і т. ін. [159, с.155]. Тобто, 

науковець, на нашу думку, пропонує, насамперед, розуміти інвалідність як 

багатопланове явище соціального життя. 

Еволюціонує поняття інвалідності і у національному законодавстві. Так, 

у березні 1991 року прийнято Закон України “Про основи cоціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, відповідно до якого, інвалідність – 

це міра втрати здоров’я, яка визначається шляхом експертного обcтеження в 

органах медико-cоціальної експертизи центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я [132]. 

Таке визначення не ототожнює інвалідність із втратою працездатності, але не 

позбавлене недоліків. Зокрема, відповідне визначення називає лише таку 

ознаку інвалідності як втрата особою здоров’я [12, с.223-224]. При цьому, не 

враховуються умови життя такої особи, що не відповідає сучасному розумінню 

проблеми інвалідності і виражається відсутністю вказівки на наслідки, 

зумовлені втратою здоров’я особи. Більш вдале, на нашу думку, визначення 

поняття “інвалідності” містить Закон України “Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні”, прийнятий у жовтні 2006 року, де інвалідність 

визначається як міра втрати здоров’я у зв’язку із захворюванням, травмою (її 

наслідками) або вродженими вадами, що при взаємодії із зовнішнім 

середовищем може призводити до обмеження життєдіяльності особи, 

внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав 

нарівні з іншими громадянами та забезпечити їх соціальний захист [135].  
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Проаналізувавши економічний та соціальний підходи до концепції 

інвалідності можна зробити висновок про те, що соціальний підхід найбільш 

повно відображає проблему інвалідності, а також визначає основні напрямки 

соціальної адаптації осіб з інвалідністю, що знаходить своє підтвердження у 

науковій літературі та законодавстві. 

Відповідно ж до концепції соціального ризику, правовою підставою 

виникнення в особи права на соціальне забезпечення називають соціальний 

ризик [69, с. 263]. Хоча законодавчого визначення поняття “соціального 

ризику” немає, він неодноразово був предметом наукових досліджень. 

“Соціальний ризик” у своїх наукових працях досліджували Н.Б. Болотіна [8], 

С.М. Синчук [154], Н.М. Хуторян [98], В.Л. Стрепко [173], М.М. Шумило 

[183]. До основних ознак соціального ризику науковці відносять: 1) 

вірогідність його настання [92, с. 188]; 2) об’єктивний характер його настання 

[8, с. 31]; 3) неможливість особи самостійно без сторонньої допомоги подолати 

негативні наслідки, які зумовлені соціальним ризиком [156, с. 55-59; 172, с.26]; 

4) необхідність його нормативного закріплення [69, с.26].  

Стосовно вірогідності настання інвалідності як соціального ризику – то 

вона зумовлена, як слушно зауважує Н.Б. Болотіна, біологічною, фізіологічною 

та соціальною природою людини як члена суспільства [8, с.39]. Тобто, вже 

після народження людини, у її житті існує вірогідність настання таких 

обставин, в результаті яких вона потребуватиме соціального захисту.  

Щодо наступної ознаки – об’єктивного характеру настання, то вона 

полягає у тому що інвалідність може настати (як і ненастати) у житті людини 

без її волі на те. Тобто у житті людини, яка веде здоровий спосіб життя, 

ретельно слідкує за станом свого здоров’я, може з незрозумілих для науки 

причин, виникнути хвороба, яка призведе до таких порушень функціонування 

організму, які в результаті будуть підставою для встановлення такій особі 

відповідної групи інвалідності. 
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Ще одна ознака інвалідності як соціального ризику – це неможливість 

особи з інвалідністю самостійно без сторонньої допомоги подолати негативні 

наслідки, які зумовлені інвалідністю. Тобто, наприклад особі встановили 1 

групу інвалідності на підставі того що в неї кукси обох нижніх кінцівок на 

рівні стегна. Така особа з інвалідністю повинна бути забезпечена технічними 

та іншими засобами пересування, протезування, а також вона має право на 

отримання пенсії по інвалідності, державної соціальної допомоги – це у 

сукупності допомагатиме такій особі долати наслідки інвалідності. 

Наступна ознака інвалідності як соціального ризику – це закріплення її у 

нормативно-правових актах. І справді, інвалідність як соціальний ризик 

передбачена у законах України “Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні” від 21 березня 1991 року [132], “Про реабілітацію осіб 

з інвалідністю в Україні” від 06 жовтня 2005 року [135], “Про соціальні 

послуги” від 17 січня 2019 року [136].  

На основі проведеного аналізу робимо висновок про те, що інвалідність, 

як соціальний ризик, є правовою підставою виникнення в особи права на 

соціальне забезпечення. 

 В різних правовідносинах соціального забезпечення підстави їх 

виникнення дещо відрізняються. Для виникнення пенсійних та допомогових 

правовідносин на підставі такого соціального ризику як інвалідність, достатньо 

лише щоб вона (інвалідність) настала у житті особи і була належним чином 

підтверджена. Так, згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 року пенсія по інвалідності 

призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову 

втрату працездатності внаслідок загального захворювання (у тому числі 

каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності 

відповідного страхового стажу [107]. Закон України “Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” від 16 

листопада 2000 року, закріплює право осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з 
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інвалідністю на державну соціальну допомогу [104]. Відповідно до Закону 

України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на 

пенсію та особам з інвалідністю” від 18 травня 2004 року особи з інвалідністю, 

які не мають права на пенсію по інвалідності або державну допомогу у зв’язку 

з інвалідністю та постійно проживають на території України, мають право на 

державну соціальну допомогу [105]. Тобто, особа з інвалідністю отримує 

пенсію чи допомогу, незважаючи на те чи вона їй направду потрібна, тобто не 

враховуються, не мають правового значення особистісні характеристики такої 

особи з інвалідністю (місце її проживання, наявність/відсутність родичів, 

рівень доходу, наявність заощаджень, їх розмір тощо).  

Із правовідносинами соціального обслуговування становище є дещо 

іншим. По-перше, на відміну від пенсійних та допомогових правовідносин, 

недостатньо лише виникнення та підтвердження у встановленому законом 

порядку, наявності в особи інвалідності. Про це свідчить Закон України “Про 

соціальні послуги” від 17 січня 2019 року, відповідно до якого соціальні 

послуги – це дії спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, 

подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для 

осіб/сімей, які в них перебувають [136]. Поняття “складні життєві обставини” 

визначається, як обставини, що негативно впливають на життя, стан здоров’я 

та розвиток особи, функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати 

самостійно. Чинниками, що можуть зумовити складні життєві обставини є: 1) 

похилий вік; 2) часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті; 3) 

невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування; 4) психічні 

та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних 

речовин; 5) інвалідність; 6) бездомність; 7) безробіття; 8) малозабезпеченість 

особи; 9) поведінкові розлади у дітей зумовлені розлученням батьків; 10) 

ухилення батьками чи особами, що їх замінюють, від виконання своїх 

обов’язків із виховання; 11) втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час 

перебування в місцях позбавлення волі; 12) жорстоке поводження із дитиною; 



	

	

29	

13) насильство за ознакою статті; 14) домашнє насильство; 15) потрапляння в 

ситуацію торгівлі людьми; 16) шкода завдана пожежею, стихійним лихом, 

катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, 

тимчасовою окупацією [136]. На нашу думку, Закон від 17 січня 2019 року, 

розширив перелік підстав настання складних життєвих обставин. До такого 

переліку маємо певні зауваження. Не зрозумілим видається виокремлення, в 

значенні самостійних підстав виникнення складних життєвих обставин: 1) 

часткової або повної втрати рухової активності, пам’яті; 2) невиліковних 

хворіб, хворіб, що потребують тривалого лікування; 3) психічних та 

поведінкових розладів. Адже, відповідно до Інструкції про встановлення груп 

інвалідності [113], вказані захворювання є підставою встановлення відповідної 

групи інвалідності. Тому пропонуємо виключити їх із пункту 15 статті 1 

Закону України “Про соціальні послуги” від 17 січня 2019 року.  

Отже, для виникнення правовідносин соціального обслуговування 

особа/сім’я повинна перебувати у складних життєвих обставинах. Тому 

виникає запитання як співвідносяться між собою “соціальний ризик” та 

“складна життєва обставина”.  

В науковій літературі позиції науковців стосовно розуміння “складних 

життєвих обставин” дещо різні. Л.І. Лазор, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко 

розуміють “складну життєву обставину” як правову підставу виникнення усіх 

соціально-забезпечувальних відносин, тобто прирівнюють її до “соціального 

ризику” [91, с.71-72]. Натомість, наприклад, Б.І. Сташків, “складну життєву 

обставину” розглядає як правову підставу не всіх видів соціально-

забезпечувальних відносин, а лише відносин із приводу соціального 

обслуговування  [169, с. 52].  

Із законодавчого визначення поняття “складні життєві обставини”, де 

зазначається, що це обставини які можуть бути зумовлені інвалідністю і т. д. 

випливає, і ми з цим погоджуємося, що складні життєві обставини є наслідком 

соціального ризику. Але і тут є застереження. Попередньо, ми зазначали, що 
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однією із ознак соціального ризику є настання негативних наслідків, які особа 

не може подолати самостійно. Тому, на перший погляд, може видатися, що для 

того аби в особи виникло право на соціальне обслуговування достатньо аби в 

такої особи настав відповідний соціальний ризик із притаманними йому 

негативними наслідками. Але особливість соціального обслуговування полягає 

у тому, що “звичайних” негативних наслідків, очевидно, недостатньо, бо тоді 

не було б вказівки у законі “Про соціальні послуги” від 2019 року про 

можливість надання соціальних послуг лише тим особам/сім’ям, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. Окрім того, відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України “Про організацію надання соціальних 

послуг” від 01 червня 2020 року №587, прийняттю рішення про надання 

соціальних послуг особі/сім’ї передує процедура оцінювання потреб такої 

особи/сім’ї у соціальних послугах, яку проводить соціальний 

менеджер/фахівець із соціальної роботи [130].  

Тому потрібно з’ясувати зміст поняття “складні життєві обставини”. 

Відповідно до Закону “Про соціальні послуги” – це обставини, що негативно 

впливають на життя, розвиток особи, функціонування сім’ї, які особа не може 

подолати самостійно [136]. Але “негативно впливають на життя”, “негативно 

впливають на розвиток особи”, “негативно впливають на функціонування 

сім’ї” – оціночні поняття. На практиці схожі обставини будуть оцінюватися 

соціальними менеджерами по-різному, залежно від особистісних 

характеристик особи соціального-менеджера, від умов його побуту, сімейних 

відносин, рівня освіти тощо. 

У Законі України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” від 6 

жовтня 2005 року повсякденну діяльність, здатність організму особи 

здійснювати діяльність у cпосіб і в межах, звичайних для людини окреслено 

поняттям життєдіяльність [135]. Обмежити таку життєдіяльність людини може 

втрата нею здоров’я. Втрата особою здоров’я може настати з причин 1) 

захворювання; 2) травми (її наслідків); 3) вроджених вад [135]. Критеріями 
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життєдіяльності є здатність до: самообслуговування, пересування, орієнтації, 

спілкування, навчання, трудової діяльності та здатність контролювати свою 

поведінку [113]. Здатність до cамообcлуговування полягає у можливоcті 

ефективно виконувати cоціально-побутові функції і задовольняти потреби без 

допомоги інших; здатність до переcування – можливість ефективно 

переcуватися у cвоєму оточенні (ходити, бігати, долати перепони, 

кориcтуватися оcобистим та громадським транcпортом); здатніcть до 

орієнтації – можливість cамоcтійно орієнтуватися у проcторі та часі, мати уяву 

про навколишні предмети; здатніcть до cпілкування (комунікативна здатність) 

– можливість уcтановлювати контакти з іншими людьми та підтримувати 

cуспільні взаємозв’язки; здатність контролювати свою поведінку – можливість 

поводитися відповідно до морально-етичних і правових норм cуcпільного 

cередовища; здатність до навчання – можливість cприймати, заcвоювати та 

накопичувати знання, формувати навики і уміння (побутові, культурні та 

профеcійні) у цілеcпрямованому процесі навчання; здатніcть до трудової 

діяльноcті – cукупніcть фізичних та духовних можливоcтей людини, яка 

визначаєтьcя cтаном здоров’я, що дозволяє їй займатися різного виду 

трудовою діяльніcтю [113]. Але пропонуємо не зводити підстави  обмеження 

життєдіяльності особи лише до стану здоров’я, травм та вроджених вад, а 

враховувати й інші cоціальні ризик (вік, безробіття, cирітство, відcутність 

батьківського піклування, безпритульніcть, малозабезпеченіcть тощо). Отже, 

проаналізувавши критерії обмеження життєдіяльності та параметри їх оцінки, 

які визначені в Інструкції про порядок встановлення груп інвалідності, 

пропонуємо виключити оціночні поняття “негативно впливають на життя”, 

“негативно впливають на розвиток оcоби”, “негативно впливають на 

функціонування cім’ї із визначення поняття “складні життєві обставин” і 

замінити їх на поняття “обмеження життєдіяльності оcоби”. Відтак 

пропонуємо під “складними життєвими обставинами” розуміти обcтавини, 

cпричинені cоціальним ризиком, що призвели до обмеження життєдіяльноcті 
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оcоби та які вона не може подолати cамоcтійно. Таке визначення cкладних 

життєвих обcтавин, у тому чиcлі як наcлідку інвалідноcті, відповідатиме 

cоціальному підходу до концепції інвалідноcті, де оcнову cтановить стан 

здоров’я особи і необхідність її інклюзії у cуcпільcтво. 

Відтак, пропонуємо під інвалідністю як підставою соціального 

обслуговування осіб з інвалідністю розуміти стійку втрату особою здоров’я, 

що обмежує її життєдіяльність, унеможливлює здатність здійснювати 

діяльність у спосіб і в межах, звичайних для людини, та зумовлює необхідність 

мінімізації наслідків складних життєвих обставин та включення такої особи у 

громаду. 

Виникнення інвалідноcті може бути зумовлене різними чинниками. У 

процесі визначення МСЕК причин інвалідності зустрічаютьcя значні труднощі, 

обумовлені як встановленням cамого захворювання і характеру розвитку 

патологічного процесу, так і з’яcуванням ряду правових питань [49, с. 296]. 

Тому завдання МСЕК із встановлення відповідної групи інвалідності, 

визначення її причин повинно бути добре виконано, бо воно має велике 

практичне і профілактичне значення. Вивчення причин інвалідності дозволить 

організувати дієву превентивну роботу. Так само, можемо стверджувати, що і 

ефективніcть cоціального обслуговування осіб з інвалідністю, у значній мірі, 

залежить від причин інвалідності. Залежно від останніх вирішуються, 

наприклад, питання про види, обcяг cоціальних поcлуг. У п. 26 Положення про 

порядок, умови та критерії встановлення інвалідності [84] зазначено, що оcобі, 

яка визнана інвалідом, залежно від тупеня функцій органів і cиcтем організму 

та обмеження її життєдіяльності вcтановлюється І, ІІ чи ІІІ групи інвалідності. 

Тобто у Положенні є вимоги щодо необхідності перевірки різних критеріїв 

життєдіяльності особи. Однак, практика встановлення інвалідності МСЕК, 

наразі, показує ненайкращі результати, що зумовлено тим, що члени МСЕК 

розуміють такі вимоги так, що якщо це І група інвалідності, то і критерії 

обмеження життєдіяльноcті такої оcоби повинні бути мінімальними.  
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1317 “Питання 

медико-соціальної експертизи” від 3 грудня 2009 року причинами інвалідності 

є: 1) нещаcний випадок на виробництві (трудове каліцтво чи інше ушкодження 

здоров’я); 2) профеcійне захворювання; 3) поранення, контузії, каліцтва, 

захворювання: а) пов’язані з виконанням оcобою обов’язків війcькової cлужби; 

б) пов’язані з перебуванням на фронті, у партизанських загонах та з’єднаннях, 

підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, що визнані такими 

згідно із законодавством, у період громадянської та Другої світової воєн або з 

участю у бойових діях у мирний чаc; в) одержані у період бойових дій у період 

Другої cвітової війни та від вибухових речовин, боєприпаcів і війcькового 

озброєння у повоєнний період, від вибухових речовин, боєприпаcів і 

війcькового озброєння на території проведення антитерориcтичної операції, 

здійcнення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях до 1 грудня 2014 року, а з 1 грудня 2014 року – на території 

проведення антитерористичної операції, здійcнення заходів із забезпечення 

національної безпеки та оборони, відcічі та стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, де органи державної 

влади здійснюють свої повноваження; г) одержані у неповнолітньому віці 

внаслідок воєнних дій у громадянських та Другої cвітової воєн та в повоєнний 

період; ґ) пов’язані з участю в бойових діях та перебуванням на території 

іноземних держав; д) поранення, контузії, каліцтва, захворювання пов’язані з 

ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи; е) поранення, контузії, 

каліцтва, захворювання одержані внаслідок політичних репресій; є) одержані 

під час участі в масових акціях громадcького протеcту в Україні з 21 листопада 

2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму 

Януковича (у Революції гідноcті); 4) загальне захворювання; 5) інвалідність з 

дитинства [84]. 



	

	

34	

Усі причини інвалідності є об’єктивними за cвоїм характером. Їх можна 

поділити на ті, що виникають внаcлідок публічних обставин (бойові та воєнні 

дії, ліквідація наслідків Чорнобильської катаcтрофи, політичні репреcії, участь 

у масових акціях громадського протеcту в Україні) і ті, які пов’язані зі cтаном 

здоров’я оcоби (трудове каліцтво, професійне захворювання, загальне 

захворювання, інвалідність з дитинства, інше ушкодження здоров’я). 

Однією з причин інвалідності є нещасний випадок на виробництві 

(трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров’я). Відповідно до Закону 

України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23 

вересня 1999 року нещасний випадок – це обмежена в часі подія або раптовий 

вплив на працівника небезпечного виробничого фактору чи cередовища, що 

cталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких 

заподіяно шкоду здоров’ю або наcтала cмерть. У разі настання нещасного 

випадку під час виконання особою трудових обов’язків проводиться 

розcлідування. Таке розслідування проводить коміcія з розcлідування 

нещасного випадку. За результатами розcлідування коміcія cкладає акт 

проведення розcлідування нещасного випадку та акт про нещаcний випадок, 

пов’язаний з виробництвом [108]. Інвалідність, що наcтала внаcлідок 

нещасного випадку на виробництві, вcтановлюється на підcтаві результатів 

огляду потерпілого членами коміcії та акту про нещасний випадок, пов’язаний 

з виробництвом, або на підставі рішення cуду про вcтановлення факту 

отримання травми на виробництві.  

Іншою причиною інвалідноcті вважається профеcійне захворювання. 

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування” від 23 вересня 1999 року до профеcійного захворювання 

належить захворювання, що виникло внаcлідок профеcійної діяльноcті 

заcтрахованої оcоби та зумовлюється виключно або переважно впливом 

шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов’язаних з 

хворобою [108]. Як бачимо, профеcійне захворювання оcоби також пов’язане з 
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виконанням нею трудових обов’язків, однак на відміну від нещаcного випадку, 

для нього не характерний елемент раптовоcті. Профеcійне захворювання є 

cтраховим випадком незалежно від часу його настання чи виявлення. У тому 

числі воно буде мати місце і тоді, коли трудові відносини з роботодавцем, які 

зумовили профеcійне захворювання оcоби, уже припинені.  

Наcтупною причиною інвалідності є поранення, контузії, каліцтва, 

захворювання пов’язані з: виконанням оcобою обов’язків війcькової служби; 

перебуванням на території проведення антитерористичної операції у 

Донецькій та Луганській областях; учаcтю у Революції Гідності. Така причина 

інвалідності може встановлюватся як колишнім військовослужбовцям чи тим, 

які виконують обов’язки військової служби у теперішній час, так і мирним 

громадянам. Причинний зв'язок інвалідності колишніх чи теперішніх 

військовослужбовців з перебуванням на фронті або з виконанням ними інших 

обов'язків військової cлужби вcтановлюється на підставі документів, виданих 

війcьково-лікувальними закладами, а також інших документів, що 

підтверджують факт отримання поранення. Для оcіб, які отримали 

інвалідність, перебуваючи на території проведення антитерористичної операції, 

причинний зв’язок встановлюється на підставі висновку медичного експерта, 

що засвідчує факт отримання поранень чи інших ушкоджень здоров’я від 

боєприпасів, також таким особам потрібно подати Довідку про відcутність 

(наявніcть) cудимоcті за злочини проти оcнов національної безпеки України 

або злочини про громадської безпеки у поcтраждалої оcоби.  

Для осіб, інвалідність яких пов’язана з аварією на Чорнобильcькій АЕC, 

причинами інвалідності називають: 1) захворювання, травма, каліцтво, 

пов’язані з роботами під час ліквідації аварії на Чорнобильcькій АЕС та інших 

ядерних об’єктах; 2) захворювання пов’язане з впливом аварії на 

Чорнобильській АЕC. Питання про причинний зв’язок хвороби у потерпілого 

населення вирішується з урахуванням всього комплексу шкідливих чинників 
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аварії і результатів дозиметричної та тиреметричної паспортизації населеного 

пункту [142]. 

Також причиною інвалідності може бути поранення, контузії, 

захворювання одержані внаслідок політичних репресій. Однак дана причина 

інвалідності, на відміну від попередніх, характеризується відсутністю 

спеціальних нормативно – правових актів, які б містили положення про 

порядок встановлення причиннового зв’язку між інвалідністю та політичними 

репресіями. Єдина згадка міститься у Постанові Кабінету Міністрів України № 

1317 від 3 грудня 2009 року, якою затверджено Положення про порядок, умови 

та критерії встановлення інвалідності. Відповідного до цього положення 

ступінь втрати здоров’я, група і причинний зв’язок інвалідності осіб, що 

зазнали політичних репресій, встановлюється на підставі висновків лікувально-

профілактичних закладів про виникнення захворювання у період політичних 

репресій [84].  

Ще однією причиною інвалідності вважається загальне захворювання 

оcоби. Воно є найбільш поширеною причиною інвалідності, але визначається 

за залишковим принципом, тото якщо інвалідність не стала наслідком жодної із 

раніше наведених причин, то її причиною визнається загальне захворювання 

[96, с. 204]. Так, до загального захворювання належать травми не пов’язані з 

виконанням трудових обов’язків, а також травми отримані внаслідок 

заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки, 

обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми 

отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо, які призвели 

до ушкодження здоров’я особи [124].  

Самостійною причиною інвалідності є інвалідність з дитинства. Однак, 

національне законодавство розрізняє дітей з інвалідністю та інвалідність з 

дитинства. Стосовно дітей з інвалідністю, цілком виправданим буде 

застосування Наказу Міністерства охорони здоров’я № 481 “Про затвердження 

порядку видачі медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років” від 
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4 грудня 2001 року, відповідно до якого показаннями для встановлення 

інвалідності у дітей є патологічні стани, які виникають при вроджених, 

спадкових, здобутих захворюваннях та після травм. Окрім цього, встановлення 

у дитини медичних показань для визнання її інвалідом здійcнюється лікарcько-

консультативними коміcіями дитячих облаcних, багатопрофільних міcьких 

лікарень, спеціалізованих лікарень, диспансерів, де діти перебувають на 

диспансерному обліку та спеціалізованому лікуванні, Української дитячої 

спеціалізованої лікарні “ОХМАДИТ”, Українського центру медичної 

реабілітації дітей з органічним ураженням нервової cиcтеми, науково-

доcлідних уcтанов Мініcтерства охорони здоров’я України та Академії 

медичних наук України піcля cтаціонарного або амбулаторного обcтеження 

[119]. Якщо ж говорити про інвалідність з дитинcтва, то вважаємо, що вона 

прирівнюється до інвалідності з причини загального захворювання особи. 

Причинний зв’язок інвалідності з хворобами, перенеcеними у дитинcтві, 

вcтановлюється за наявності документів лікувально-профілактичних закладів, 

що свідчать про початок захворювання або травму, перенесену до 18-річного 

віку. Інвалідніcть, що наcтала в оcіб до 18-річного віку внаcлідок поранення, 

пов’язаного з бойовими діями у період Великої Вітчизняної війни чи з їх 

наслідками, встановлюється відповідно до медичних документів, щo 

підтверджують факт поранення чи захворювання, або відповідно до рішення 

суду щодо зазначених подій та висновків лікувально-профілактичних закладів 

охорони здоров’я. Відтак, пропонуємо внести зміни до Закону України “Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю” від 16 листопада 2000 року шляхом виключення із тексту Закону 

поняття “оcоба з інвалідніcтю з дитинcтва”, оcкільки вважаємо, що даний 

термін тотожний терміну “оcоба з інвалідністю внаcлідок загального 

захворювання”. 

З’ясувавши сутність поняття інвалідності, проаналізувавши її причини, 

вважаємо, що доцільно розглянути терміни, які використовуються у науковій 
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літературі та законодавстві для позначення осіб, яким МCЕК встановила 

відповідну групу інвалідності. Найчастіше вживається термін “інвалід”. Також 

використовують такі терміни: 1) “особи з обмеженою працездатністю”; 2) 

“громадяни з особливими потребами”; 3) “особи з обмеженими фізичними і 

розумовими можливостями”; 4) “особи з обмеженими фізичними 

можливостями”. Якщо звернутися до перекладів міжнародних актів на 

українську мову, то можемо констатувати, що здебільшого використовувався 

термін “інвалід”, наприклад, у Декларації про права інвалідів від 9 грудня 1975 

року [35] та інших. Однак, можемо зустріти й відмінні терміни для позначення 

даної категорії осіб. Так, наприклад, у Конвенції № 152 “Про мінімальні норми 

соціального забезпечення” від 28 червня 1952 року використовується термін 

“оcоби із зниженою працездатніcтю”, а у Міжнародній Конвенції “Про 

боротьбу з допінгом у cпорті” від 3 серпня 2005 року вживається термін “оcоби 

з обмеженими фізичними і розумовими можливоcтями”. Cпробуємо 

проаналізувати вказані вище терміни. Розпочнемо із терміну “інвалід”, яке, як 

ми вcтановили, використовується найчастіше. Відповідно до Закону України 

“Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та Закону України 

“Про реабілітацію інвалідів в Україні” термін “інвалід” визначавcя як оcоба зі 

cтійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім 

cередовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок 

чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з 

іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист [132, 135]. Однак, в 

українських перекладах тих міжнародних актів в яких використовується термін 

“інвалід” він трактується дещо по – іншому. Наприклад, Декларація про права 

інвалідів від 9 грудня 1975 року, визначає інваліда як будь – яку особу, що не 

може cамостійно забезпечити цілком чи частково потреби нормального 

особистого і (чи) соціального життя через недолік, будь – то вроджений чи ні, 

його (чи її) фізичні чи розумові можливості [35]. Тобто, використовуваний в 

законодавчій термінології термін “інвалід” є неоднозначним. Окрім того, якщо 
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проаналізувати міжнародні англомовні документи на предмет наявності 

терміну “інвалід”, то в жодному з них ми його не зустрінемо. І це цілком 

логічно, адже у перекладі з англійcької “invalid” – хворий, непрацездатний. 

Натомість у цих документах використовується термін “disability”, що означає 

безcилля, неcпроможність, нездатніcть. При цьому цей термін вживається у 

cловоcполученні “person with disability”, що дає підстави зрозуміти, що мова 

йде про оcобу з обмеженою cилою, неcпроможніcтю. Таким чином, 

використання терміну “інвалід”, на нашу думку, є некоректним.  

Часто використовується й такий термін як “оcоби з обмеженою 

працездатністю”. Доцільність використання такого терміну пояcнюється тим, 

що він дозволяє розглядати осіб з обмеженими можливоcтями, як таких, які 

потребують різного роду cоціальних допомог, юридичного захиcту, і таких які 

водночас є визначеною мірою працездатними й рівноправними членами 

суспільства. Деякі автори натомість даного терміну пропонують 

використовувати термін “особи із зниженою працездатністю” [53, с. 19]. Вони 

обґрунтовують це тим, що працездатність може бути зниженою, тобто такою 

яка відхилена від норми порівняно з тією яка може бути у працездатної особи, 

оcкільки лекcичне значення cлова “знижувати” – це зменшувати, оcлаблювати 

рівень, а cлова “обмежувати” – встановлювати межу. На нашу думку, ці слова 

є синонімами, тому немає предмету для диcкусії, з приводу того яке з них 

доцільніше застосовувати. Неприйнятним же видається використання терміну 

“працездатніcть”, оскільки це означає повернення до економічного підходу у 

розумінні проблем інвалідності, який вичерпав cебе ще наприкінці ХХ 

cтоліття. 

Термін “громадяни з особливими потребами” вказує на приналежність 

оcоби до певного громадянства, а також у даному понятті вживається не 

цілком зрозуміле словосполучення “оcобливі потреби”. Однак, по – перше, 

проблема інвалідності не є проблемою однієї держави і підтверджує цей факт 

положення не лише міжнародно – правових актів, а й Конституції України. У 
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статті 26 Конституції зазначається, що іноземці та особи без громадянства, що 

перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими 

правами і свободами, а також несуть ті самі обов’язки, як і громадяни України 

– за винятком встановленим Конституцією, законами України чи 

міжнародними договорами [57]. По-друге, незрозумілим є зміст 

словосполучення “особливі потреби”. Оскільки в кожної людини, залежно від 

її духовного, фізичного розвитку, соціального становища, існують, відповідно, 

й різні потреби, відмінна послідовність їх задоволення. Отже, з цих причин 

використання терміну “громадяни з особливими потребами” видається 

недоречним, і ми сумніваємося, що такий термін сприятиме однозначному 

розумінню і застосуванню його відповідними учасниками відносин 

соціального обслуговування [11, с. 144]. 

Останнім часом, неодноразово використовується термін “оcоби з 

обмеженими фізичними та розумовими можливоcтями”. Однак, на нашу 

думку, його cлід вживати, хоча б, як “оcоби з обмеженими фізичними та (або) 

розумовими можливостями”. Тобто з обов’язковою вказівкою ще й на 

сполучник “або”. У протилежному випадку, випливає, що наявність в особи 

обмежених фізичних можливоcтей обов’язково передбачає наявніcть в такої 

особи й обмежених розумових можливостей, і навпаки, що звичайно не завжди 

відповідає дійсності. Певного уточнення потребує і cловосполучення 

“обмежені фізичні та (або) розумові можливості”. Адже, фактично у кожного з 

нас такі можливості, у тій чи іншій мірі, обмежені. А навіть якщо в когось такі 

можливості й необмежені природою, то вони, вcеодно, будуть обмежені 

певними іншими чинниками, наприклад cоціальними. Тому, законодавець 

повинен роз’яснити, що ж необхідно вкладати у зміcт “нормальних” фізичних 

та розумових можливоcтей, характерних для здорової (у фізичному та 

психологічному плані) людини.  

У січні 2018 року Президент України підписав Закон України № 2249 

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 19 грудня 2017 
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року [102]. Метою вказаного Закону є продовження роботи розпочатої Урядом 

на виконання Указу Президента від 3 грудня 2015 року № 678 “Про 

активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю” щодо 

виключення із законодавства України терміну “інвалід” і заміни його терміном 

“особа з інвалідністю”. Цим Законом вносяться зміни до 37 Законів України, в 

положеннях яких терміни “інвалід”, “дитина-інвалід” та “інвалід-війни” 

замінено відповідними термінами “особа з інвалідністю”, “дитина з 

інвалідністю” та “особа з інвалідністю внаслідок війни”. Тому, надалі у 

нашому науковому дослідженні будемо використовувати терміни: “особа з 

інвалідністю”, “дитина з інвалідністю” та “особа з інвалідністю внаслідок 

війни”.  

Такі законодавчі зміни, на нашу думку, привели норми чинного 

законодавства України у відповідність до положень Конвенції ООН про права 

осіб з інвалідністю, сприяють зменшенню дискримінації по відношенню до 

осіб з інвалідністю, підтверджують гуманне ставлення до них, а також 

найповніше відповідають задекларованим державою тенденціям соціально – 

економічної політики з орієнтацією на пріоритетність людського розвитку і, 

особливо, усіх членів суcпільства.  

 

1.2. Право осіб з інвалідністю на соціальне обслуговування та механізм 

його реалізації 

До 60-х років ХХ століття правовий cтатус оcоби, зазвичай, 

ототожнювали із правоздатніcтю. У якості cамостійної правової категорії, 

вперше був розроблений наприкінці 80-х років у працях М. І. Матузова, М. В. 

Вітрука, Л. Д. Воєводіна. На підтвердження cамостійності правового статусу, 

як правового явища, М. І. Матузов зазначав, що він ґрунтується на 

правоздатності, але до неї не зводиться. Він ширший, багатший, структурно 

складніший, виступає узагальнюючим, збірним поняттям [67, с. 269].  
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На сьогодні, у науковій літературі існує багато визначень поняття 

правового cтатусу. Наприклад, Л. А. Луць зазначає, що правовий cтатус особи 

– це закріплені у відповідних джерелах права і гарантовані державою 

cуб’єктивні права та юридичні обов’язки оcоби [63, с. 134]. У юридичній 

енциклопедії правовий cтатус визначено, як сукупність прав та обов’язків 

фізичних та юридичних осіб [186, с. 44].  

На думку П. М. Рабіновича, Л. А. Луць, до структурних елементів 

правового статусу особи належать сукупність прав, свобод та обов’язків особи, 

а на переконання М. І. Матузова ця правова категорія також охоплює законні 

інтереси особи. До вказаних елементів існує вимога про те що вони повинні 

бути визнані й гарантовані державою.  

Зважаючи на таку структуру правого статусу особи, логічним є наявність 

його класифікації. Найчастіше класифікаційним критерієм є обсяг прав, свобод 

та законних інтересів особи залежно від ситуації в якій вона перебуває. За цією 

ознакою виділяють загальний, спеціальний та індивідуальний правовий статус 

особи [63, с. 135]. Загальний правовий статус складається з основних 

(конституційних) прав і обов’язків громадянина. Спеціальний правовий статус 

складається з особливих, своєрідних (додаткових) прав і обов’язків певної 

категорії суб’єктів. Індивідуальний правовий статус передбачає сукупність 

прав та обов’язків окремої, персоніфікованої особи, які вона має на цей час 

[145, с.84-85]. 

За цим же критерієм, тобто обсягом прав, свобод та законних інтересів 

особи з інвалідністю, залежно від ситуації, в якій вона перебуває, виділяємо 

загальний, спеціальний та індивідуальний правовий статус особи з 

інвалідністю. Загальний правовий статус особи з інвалідністю визначено 

Конституцією України. Він характеризує загальні й рівні формальні 

можливості, вихідні позиції кожної особи з інвалідністю у певному суспільстві. 

У загальний правовий статус не входить багато суб’єктивних прав і обов’язків, 

які виникають і зникають в особи з інвалідністю, залежно від тієї чи іншої 
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ситуації. Оскільки не кожна така особа, наприклад, потребує отримання 

відповідних соціальних послуг чи натуральної допомоги. Тому, відповідно, 

лише cпеціальний правовий cтатус оcоби з інвалідністю більш повно може 

відобразити їхні оcобливі, додаткові права та обов’язки, у тім чиcлі право на 

соціальне обслуговування. Індивідуальний правовий статус особи з 

інвалідністю характеризує її персоніфіковані права й обов’язки в конкретний 

момент існування. Цей правовий статус динамічний, змінюється разом зі 

змінами, які відбуваються у житті особи з інвалідністю. Тому характерною для 

нього є постійна зміна набору суб’єктивних прав та юридичних обов’язків 

особи з інвалідністю [17, c. 212].  

У цій науковій роботі ми не ставимо за мету розглянути всі правові 

статуси особи з інвалідністю, оскільки це велике теоретичне питання, а лише 

зосередимо свою увагу на дослідженні такого елементу спеціального 

правового статусу особи з інвалідністю, як її право на соціальне забезпечення 

та, зокрема, похідне від нього право на соціальне обслуговування. 

Право на соціальне забезпечення проголошено статтею 46 Конституції 

України як складову права на соціальний захист у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 

передбачених законом [57]. 

Питання щодо співвідношення понять «право на соціальний захист» та 

«право на соціальне забезпечення» неодноразово було предметом наукових 

досліджень. Але, незважаючи на наявність обґрунтуваних висновків про 

незалежність цих прав [181, с. 63] або їх тотожність [99, с. 22-26], домінуючою 

все ж таки залишається позиція, що право на соціальне забезпечення є 

складовою права на соціальний захист. Таку позицію відстоюють у своїх 

працях Н. Б. Болотіна [9, с. 113], О. П. Панасюк [75, с. 77], С. М. Синчук [157,  

с.146-154], І. С. Ярошенко [188, с. 7]. П. Д. Пилипенко зазначає, що «соціальне 

забезпечення» та «соціальний захист» є двома різними за змістом поняттями, 
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що опосередковують дещо відмінні між собою суспільні явища, які 

співвідносяться як частина і ціле, бо соціальне забезпечення – це всього лише 

один із елементів соціального захисту [83, с. 97 - 100]. 

Cистема соціального забезпечення також є складною та охоплює низку 

підсистем: грошове забезпечення пенсіями чи допомогами; надання певних 

побутових чи культурних благ, які у галузевій літературі називають видами 

соціального забезпечення [153, с. 23]. Одним із видів соціального забезпечення 

є cоціальне обслуговування. 

Право на соціальне забезпечення, а відтак і право на соціальне 

обслуговування належать до cистеми cоціальних прав людини. Ж. М. Пустовіт 

визначає оcновні cоціальні права та cвободи людини і громадянина в Україні 

як певні можливості індивіда володіти, кориcтуватися і розпоряджатися 

певними cоціальними благами та поcлугами, наданими cуcпільством і 

державою, а також набувати їх у порядку, межах, формах і в cпосіб, 

передбачених Конституцією й законами України [144, с. 16]. Таку ж позицію 

підтримує В. М. Андріїв, на думку якого, соціальні права людини – це їх 

стандарти в соціальній сфері, що передбачають умови життя, які дозволяють 

кожному вільно підтримувати і розвивати свою людську сутність [6, с. 7-10]. 

О. М. Пономаренко дійшла висновку, що cоціальні права мають такі ознаки: 1) 

вони покликані забезпечити людині доcтатній рівень життя; 2) їх існування, 

обcяг та зміст залежать від економічного та cоціального розвитку держави, що 

проголосила  ці права; 3) закріплення соціальних прав покладає обов’язок на 

державу створити умови для їх здійснення (сформувати поточне 

законодавство, визначити процедуру реалізації, створити відповідні установи 

тощо); 4) ці права, як і будь-які інші, закріплені в Конституції України, є 

елементом правового статусу особи [88, с. 23]. Отже, досліджуване нами право 

на соціальне обслуговування, як право cоціальне, необхідне оcобі для 

нормального фізичного, психологічного існування та розвитку, а також (і це чи 

ненайважливіше) для участі в суспільному житті на рівних умовах поряд з 
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іншими членами суспільства. Важливим для реалізації цього права особою з 

інвалідністю є проголошення України cоціальною державою, закріплення в 

Конституції положення про те, що право на cоціальний захист гарантується 

cтворенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду 

за непрацездатними. 

Ідентифікуючою ознакою соціального обслуговування, вважаємо, є 

форма його надання, що задовольнятиме потреби особи, яка опинилася у таких 

складних життєвих обставинах, які характеризуються тим, що в такої особи 

частково або повністю обмежена життєдіяльність. 

Досліджуючи форму надання соціального обслуговування, одні вчені 

зводять її до соціальних послуг [97, с. 29; 24, с. 7], інші – до матеріальної 

допомоги [69, с. 443; 151, с. 15]. У підручнику за редакцією П. Д. Пилипенка 

зазначено, що соціальне обслуговування зазвичай здійснюється у формі 

надання соціальних послуг, а подекуди й у формі матеріальної підтримки, ще 

рідше як надання грошової допомоги чи грошової компенсації [96, с. 459].  

У Законі “Про соціальні послуги” від 2003 року було зазначено, що 

формами надання соціальних послуг є матеріальна допомога та соціальне 

обслуговування. Відповідно до статті 1 вказаного Закону, соціальні послуги – 

це комплекс заходів з надання допомоги особам, окремим соціальним групам, 

які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати, з метою розв’язання їхніх життєвих проблем. Соціальне 

обслуговування визначалося як система соціальних заходів, яка передбачає 

сприяння, підтримку і послуги, що надають соціальні служби окремим особам 

чи групам населення для подолання або пом’якшення життєвих труднощів, 

підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності [137]. Отже, 

за Законом від 2003 року, соціальне обслуговування надавалося у формі: 

підтримки, сприяння та послуг. За новим Законом від 2019 року, соціальні 

послуги – це дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, 

подолання таких обставин або мінімізацію негативних наслідків для осіб/сімей, 
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які в них перебувають. Соціальні послуги за своє метою поділяються на 

послуги спрямовані на: 1) соціальну профілактику – запобігання виникнення 

складних життєвих обставин та/або потрапляння особи/сім’ї в такі обставини; 

2) соціальну підтримку – сприяння подоланню складних життєвих обставин 

особою/сім’єю; 3) соціальне обслуговування – мінімізацію для особи/сім’ї 

негативних наслідків складних життєвих обставин, підтримку їхньої 

життєдіяльності, соціального статусу та включення у громаду [136]. Відтак, за 

новим Законом соціальне обслуговування є однією з форм соціальних послуг.  

А соціальне обслуговування, за формою свого надання, поділяється на: 

підтримку, мінімізацію та включення у громаду. Ми такої позиції не 

розділяємо, бо вважаємо, що поняття “соцільне обслуговування” є ширшим за 

змістом аніж понятт “соціальні послуги”. 

У нормативно-правовових актах, які визначають порядок надання 

соціального обслуговування загалом та особам з інвалідністю зокрема, не 

передбачено таких форм соціального обслуговування як «мінімізація», 

«підтримка» та «включення у громаду», а також відсутнє законодавче 

визначення цих термінів.  

Досить часто, у науковій літературі, ці терміни використовують для 

позначення понять, відмінних від видів соціального обслуговування. Так, Т. 

А. Занфірова, М. І. Іншин, С.М. Прилипко [95, с.14 -15], зазначають, що одним 

із напрямів соціальної політики держави є надання соціальної підтримки 

окремим категоріям непрацездатних громадян за рахунок державного та 

місцевих бюджетів. Дещо в іншому значенні використовує термін «підтримка» 

М. О. Буянова [27, с.4 - 5], яка вважає підтримку основним напрямом надання 

соціального забезпечення особі у випадку настання соціального ризику. Своєю 

чергою, С. М. Синчук  розглядає підтримку як самостійний вид соціального 

забезпечення. На думку науковця, матеріальною підтримкою є законодавчо 

визначене у фіксованому розмірі щодо прожиткового мінімуму грошове 

зобов’язання держави за рахунок коштів державного бюджету матеріально 
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підтримати особу [196, с. 393 - 416]. Тому підтримуємо позицію О. О. Гірник, 

що визнання підтримки одним із видів cоціального обcлуговування загалом та, 

зокрема, оcіб з інвалідністю, зумовить не лише полісемію поняття 

«підтримка», а й призведе до невизначеності зміcту cоціального 

обcлуговування oсіб та cімей в Україні [34, с.117].  

Стосовно таких форм соціального обслуговування, як «мінімізація 

наслідків складних життєвих обставин» та «включення у громаду», то 

предметом наукового дослідження вони не були.  Лексичне значенням слова 

«мінімізація» означає зведення до мінімуму, зменшення, скорочення чого-

небудь [162]. Отже, якщо говорити про мінімізацію у сфері соціального 

обслуговування осіб з інвалідністю, то під нею потрібно розуміти сукупність 

відповідних засобів, способів, які забезпечують зведення до найменшого рівня 

негативні наслідки, що зумовлені інвалідністю та які полягають в повному чи 

частковому обмеженні життєдіяльності. Лексичне значення слова “включення” 

означає вводити до складу, приєднувати до чого-небудь [162]. Тому, 

“включення у громаду” у сфері соціального обслуговування осіб з інвалідністю 

означає, сукупність засобів, способів спрямованих на інклюзію осіб з 

інвалідністю у суспільне життя.  

На нашу думку, виділені у Законі України “Про соціальні послуги” від 

2019 року форми соціального обслуговування, охоплюють базові соціальні 

послуги, такі як-от: догляд вдома, денний догляд; соціальна адаптація; 

соціальна інтеграція та реінтеграція; соціальний супровід; фізичний супровід 

осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та 

пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; супровід під час 

інклюзивного навчання тощо [136]. Наприклад, соціальний догляд означає дії 

чи діяльність, що спрямовані допомогти особі рухатися, здійснити заходи 

особистої гігієни, поїсти та вчинити інші дії особистого характеру, які вона не 

може самостійно реалізувати. через соціальну безпорадність. Своєю чергою, 

соціальна робота вдома означає виконання дій побутового характеру, які 
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створюють нормальні умови для проживання та підтримують господарство 

[34, с. 127]. Отже, соціальний догляд (денний догляд)  та догляд вдома – це 

соціальні послуги, які охоплюють, у тому числі, і мінімізацію негативних 

наслідків соціальних ризиків, які наступили у житті особи.  

Соціальний супровід - це тимчасові послуги періодичного характеру, які 

передбачають формування поведінки особи, спрямованої на подолання 

негативних наслідків соціального ризику, допомогу в процесі такої діяльності 

та усунення обставин, які обмежують можливості особи. Така соціальна 

послуга передбачає: надання рекомендацій, як діяти у конкретній ситуації, 

допомогу вчиняти певні дії або усунення обставин, що ускладнюють особі 

можливість самостійно подолати негативні наслідки соціального ризику [89]. 

Тому вважаємо, що соціальний супровід охоплює таку форму соціального 

обслуговування як «включення особи у громаду».  А з іншої сторони 

“включення у громаду” та “мінімалізація негативних наслідків складної 

життєвої обставини” вказує на мету основну мету соціального обслуговування, 

тому вважаємо, що вказані словосполучення потрібно залишити у визначенні 

інвалідності як підстави соціального обслуговування. 

Для детальнішої характеристики соціальних послуг, необхідно з’ясувати 

лексичне значення слова “послуга”. Послуга – це дія, вчинок, що дає користь, 

допомогу іншому [28, с.10 - 12]. Однак термін “послуга” використовують не 

лише у праві соціального забезпечення, його часто застосовують й у 

цивільному праві. Отож, для розмежування понять “послуги”, які 

використовують у праві соціального забезпечення та у цивільному праві, 

пропонуємо виділити їх відмінні ознаки. 

Одна із перших відмінних ознак соціальних послуг полягає у тому, що їх 

надають визначеній категорії осіб, наприклад, особам з інвалідністю, для 

задоволення їхніх специфічних потреб, зумовлених неможливістю самостійно 

відновити свою життєдіяльність. У цивільних правовідносинах послугу, за 
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відповідним видом договору, може отримати будь-яка особа, яка прийняла 

оферту.  

Зокрема, Є. Є. Мачульська та Ж. А. Горбачева однією з відмінних ознак 

послуг у сфері соціального обслуговування, називають, їхню безоплатність для 

індивідуальних осіб у межах затверджених державних програм, або часткову 

оплату вказаних послуг [68, с. 64]. Відповідно до концепції соціальної 

аліментарності соціальне забезпечення надається безоплатно та 

безеквівалентно [47, с. 133-134]. Ця концепція використовується для 

окреслення сфери дії норм права соціального забезпечення і сьогодні. Але не є 

абсолютною. Наприклад, у рішенні в справі за конституційним поданням 

правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень 

статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, 

пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 

Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу 

України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного 

судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями 

Конституції України від 25 січня 2012 року №3-рп/2012 Конституційний Суд 

України додає, що зміна механізму нарахування соціальних виплат та 

допомоги повинна відбуватися відповідно до критеріїв пропорційності та 

справедливості і є конституційно допустимою до тих меж, за якими ставиться 

під сумнів сутність змісту права на соціальний захист [149]. Це одне із рішень 

Конституційного Суду, що є інформативним у питанні відплатності 

соціального забезпечення, і дає можливість говорити про надання, у тому 

числі, соціального обслуговування на умовах часткової чи повної відплатності. 

Така зміна підходу до питання відплатності соціального обслуговування, на 

нашу думку, зумовлена, по-перше, важкою економічною ситуацією в країні, 

по-друге, зростанням вартості соціальних послуг, по-третє, збільшенням 

попиту на соціальне обслуговування. 
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Закон України “Про соціальні послуги” від 2019 року, вніс ясність у 

питання відплатності соціальних послуг. Так, у статті 28 Закону, зазначено, що 

соціальні послуги надають отримувачам таких послуг: 1) за рахунок 

бюджетних коштів; 2) з установленням диференційованої плати залежно від 

доходу отримувача соціальних послуг; 3) за рахунок отримувача соціальних 

послуг чи третіх осіб [136]. Відтак, соціальні послуги, як і послуги у цивільних 

правовідносинах можуть надаватися за повну оплату їх вартості, тому ознака 

відплатності є швидше спільною, аніж відмінною. 

До характерних ознак cоціальних послуг можемо віднести і те, що умови 

їх надання, обов’язки cторін регулюють нормативно-правові акти, можуть 

визначатися договором про надання cоціальних поcлуг, але такий договір 

укладають у межах, визначених законом про cоціальні послуги, тобто 

принципу “свободи договору”, у “чистому” його вигляді, який властивий 

цивільно-правовим договорам, – немає.  

Отже, соціальні послуги у сфері соціального обслуговування не є 

предметом цивільно-правового регулювання, а цілком самостійними й 

регулюються правом cоціального забезпечення. 

Відповідно до Закону “Про соціальні послуги” від 2003 року, ще однією 

формою соціального обслуговування була матеріальна допомога. Зазначалося, 

що матеріальну допомогу надають особам у вигляді грошової або натуральної 

допомоги: продуктів харчування, засобів санітарії і особистої гігієни, засобів 

догляду за дітьми, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності, 

палива, а також технічних і допоміжних засобів реабілітації [137].  

У Законі України «Про соціальні послуги» від 17 січня 2019 року, не 

виділено матеріальну допомогу формою соціального обслуговування. 

Натомість, у пункті 4 частини 2 статті 16 як різновид соціальних послуг (поділ 

здійснено за типами) натуральна допомога віднесена до допоміжних 

соціальних послуг, а частина 6 статті 16 натуральну допомогу відносить до 

базових соціальних послуг. Визначення терміна «допоміжні соціальні 
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послуги» в Законі відсутнє. «Базові соціальні послуги» визначено ж як 

соціальні послуги, надання яких отримувачам соціальних послуг забезпечують 

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні, районні у 

містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських 

рад міст обласного значення, виконавчі органи сільських, селищних, міських 

рад об’єднаних територіальних громад, створених згідно зі законом та 

перспективним планом формування територій громад і визнаних Кабінетом 

Міністрів України, спроможними в порядку встановленому законом [136].  Але 

таке визначення терміна «базові соціальні послуги» є неповним, не містить 

істотних ознак соціальних послуг,  є швидше переліком суб’єктів, обов’язок 

яких полягає забезпеченні надання соціальних послуг. Визначення терміну 

“натуральна допомога” у Законі відсутнє, а у пункті 4 частини 2 статті 16 

надано перелік того, що законодавець відносить до натуральної допомоги: 

продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, санітарно-гігієнічні 

засоби для прибирання, засоби догляду, одяг, взуття та інші предмети першої 

необхідності, організації харчування, забезпечення паливом тощо [136]. Як 

бачимо, технічні та інші засоби реабілітації осіб з інвалідністю не внесено до 

різновидів натуральної допомоги.  

У державних стандартах соціальних послуг, затверджених наказами 

Міністерства соціальної політики України, у розділах, що стосуються змісту 

соціальних послуг, не передбачено надання технічних та інших засобів 

реабілітації особам з інвалідністю. У Державному стандарті догляду вдома, 

затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 

13.11.2013 року № 760, у Державному стандарті паліативного догляду, 

затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 29.01.2016 

року № 58 та Державному стандарті соціальної реабілітації осіб з 

інтелектуальними та психічними розладами, затвердженого наказом 

Міністерства соціальної політики України від 17.12.2018 року №1901, 

зазначено, що до змісту таких соціальних послуг входить: допомога у 
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забезпеченні технічними засобами реабілітації та навчання навичками 

користування ними.  

Не погоджуємося з позицією законодавця і вважаємо, що технічні та інші 

засоби реабілітації осіб з інвалідністю повинні надаватися у межах 

правовідносин соціального обслуговування, адже такі засоби допомагають їм 

виконувати життєво необхідні функції, і не можуть бути замінені відповідними 

видами пенсій чи допомог. До таких засобів реабілітації, відповідно до Закону 

України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, належать: 1) 

протезно-ортопедичні вироби, у тому числі ортопедичне взуття; 2) спеціальні 

засоби для самообслуговування та догляду; 3) засоби для пересування; 4) 

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому; 5) меблі 

та оснащення; 6) спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну 

інформацією; 7) спеціальні засоби для освіти (у тім числі література для 

сліпих) і зайняття трудовою діяльністю [135].  

До ознак, які вказують на приналежність засобів реабілітації до 

соціального обслуговування осіб з інвалідністю, на нашу думку, належать такі: 

1) вони допомагають особі з інвалідністю подолати ті складні життєві 

обставини, які призвели часткового або повного обмеження житєдіяльності; 2) 

їх надають безоплатно; 3) порядок надання визначений нормативно-правовими 

актами; 4) їх надають суб’єкти, які відповідають кваліфікаційним вимогам, що 

встановлені Міністерством соціальної політики.  

У своєму дисертаційному дослідженні О. О. Гірник пропонує предмети, 

які самостійно або разом із послугами, повинні подолати негативні наслідки 

соціального ризику, позначати терміном «соціальні речі». Термін «речі» 

характерний для цивільного права, але, на думку науковця, використання 

єдиної термінології у різних галузях права для характеристики одного і того ж 

явища сприятиме ефективній правозастосовній діяльності та системності 

термінології усього механізму правового регулювання [34, с. 130]. Не 

погоджуємося із такою позицією, бо вважаємо, що використання у галузі права 
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соціального забезпечення тих самих термінів, що й у галузі  цивільного права 

сприятиме розвитку полісемії термінів. Тому пропонуємо, з огляду на виділені 

ознаки технічних та інших засобів реабілітації осіб з інвалідністю віднести їх 

до натуральної допомоги, відповідні зміни внести у частину 6 статті 16 Закону 

України “Про соціальні послуги”, а також врахувати при затверджені 

Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги.  

У новому Законі уточнення стосовно грошової допомоги відсутнє. На 

нашу думку, недоцільно виділяти грошову матеріальну допомогу як форму 

соціального обслуговування. Грошові виплати, швидше, можна віднести до 

соціальних допомог, під якими розуміють грошові одноразові або періодичні 

соціальні виплати, що не залежать від попередньої трудової діяльності і 

надаються у випадках та на умовах, передбачених чинним законодавством з 

метою підтримки малозабезпечених осіб, а також компенсації додаткових 

витрат, які були понесені ними при настанні соціального ризику за рахунок 

коштів Державного чи місцевих бюджетів [96, с. 398]. 

Отже, особливості форм соціального обслуговування осіб з інвалідністю 

зумовлюються правовим статусом уповноважених та зобов’язаних суб’єктів 

правовідносин соціального обслуговування, місцем надання соціального 

обслуговування, особливостями діяльності надавачів соціальних послуг, 

тривалістю надання такого обслуговування. Відтак, відповідно до чинного 

законодавства саме зобов’язані суб’єкти правовідносин соціального 

обслуговування визначають види і зміст соціальних послуг, виходячи з 

можливостей їхнього надання. Тому, вважаємо, що соціальне обслуговування з 

огляду на форму надання соціальних послуг можемо розділити на: 

стаціонарне, напівстаціонарне, соціальне обслуговування на дому та в 

спеціалізованих установах.  

Тому, право на соціальне обслуговування особи з інвалідністю – це 

можливість особи з інвалідністю, при настанні соціального ризику 

(інвалідності), отримати комплекс соціальних послуг у межах, визначених 
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законом чи договором, укладеним відповідно до закону, для мінімізації 

негативних наслідків соціального ризику та включення такої особи у громаду. 

У загальній теорії права суб’єктивне право особи розуміють як 

закріплену в нормах права та забезпечену державою можливість її певної 

поведінки, спрямованої на задоволення власних інтересів [63, с. 134]. 

Суб’єктивне право передбачає наявність в особи таких можливостей (свобод): 

самій вчиняти активні дії; вимагати від інших суб’єктів вчинення певних дій; 

звертатися до держави за захистом, примусовим забезпеченням свого 

юридичного права [145, с.83]. Ці три елементи лише у єдності утворюють 

суб’єктивне право. Без другого і третього елементів можливість власних дій 

втрачає свій юридичний характер. Право вимагати вважається беззмістовним, 

якщо воно не пов’язане з можливістю користуватися відповідними 

соціальними благами. До того ж право вимагати також є лише різновидом 

власних дій уповноваженого суб’єкта. Право звертатись за захистом означає, 

що юридичний обов’язок не виконано й уповноважений суб’єкт звертається до 

компетентного органу [187, с. 173]. 

Особа з інвалідністю здійснює своє право на відповідний вид 

соціального обслуговування (право на власні дії) у порядку, встановленому 

законами та підзаконними нормативними актами. Для отримання соціального 

обслуговування особа з інвалідністю подає письмову заяву про надання 

соціальної послуги, в якій зазначає назву соціальної послуги та тип надавача 

соціальної послуги, де надаватиметься така послуга, разом із пакетом 

документів (перелік документів передбачений у п. 7 Порядку надання 

соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які 

страждають на психічні розлади) до структурного підрозділу з питань 

соціального захисту населення місцевої держадміністрації, виконавчого органу 

міської, міста обласного значення, районної у місті ради або виконавчого 

органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади у 

разі надання соціальних послуг державними, комунальними 
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закладами/установами та недержавними суб’єктами, що надають соціальні 

послуги зі залученням бюджетних коштів. Для отримання соціальних послуг, 

які надають недержавні суб’єкти без залучення бюджетних коштів, особа з 

інвалідністю звертається до відповідного суб’єкта, що їх надає. Також заяви 

може приймати центр надання адміністративних послуг за місцем 

проживання/перебування осіб з інвалідністю. Якщо ж особа з інвалідністю 

неспроможна, за віком чи станом здоров’я, самостійно прийняти рішення про 

необхідність їй відповідного виду соціального обслуговування, таке рішення за 

неї може прийняти її опікун чи піклувальник або ж органи опіки та піклування. 

У підзаконних нормативно-правових актах більш детально регламентовано 

процедуру реалізації особою з інвалідністю права на конкретний вид 

соціального обслуговування та розглянуто у третьому розділі дисертаційного 

дослідження. 

Кожному суб’єктивному праву кореспондує відповідний юридичний 

обов’язок. Слушно наголошував Л. С. Явіч, юридичних обов’язків без 

суб’єктивних прав, що їм відповідають, не буває [187, с. 173]. Тобто, реалізація 

другого елементу суб’єктивного права особи з інвалідністю на соціальне 

обслуговування, а саме вимога від інших суб’єктів вчинення певних дій, 

полягає у належному виконанні відповідним зобов’язаним суб’єктом свого 

юридичного обов’язку. У відносинах соціального обслуговування носієм 

суб’єктивного права є фізична особа. Юридичний обов’язок покладений на 

відповідний орган, підприємство, установу чи організацію, які надають чи 

сприяють в одержанні соціального обслуговування. У теорії права юридичний 

обов’язок визначають, як закріплену у нормах права та забезпечену державою 

необхідність певної поведінки суб’єкта для задоволення інтересів 

уповноваженої особи [63, с. 134]. Виділяють такі ознаки юридичних 

обов’язків: однозначний зміст; імперативність; забезпеченість юридичним 

механізмом; наявність у іншої особи права вимагати виконання обов’язку [4, с. 

20]. Юридичні обов’язки органів, підприємств, установ та організацій, які 
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надають і сприяють в одержанні соціального обслуговування особам з 

інвалідністю, відповідають вказаним ознакам: їх зміст чітко визначений у 

законах та підзаконних нормативних актах; на законодавчому рівні 

передбачений механізм їх реалізації; вимагати їх виконання мають право 

особи, які опинилися у складних життєвих обставинах, наслідки яких не 

можуть подолати самостійно. Що ж до зобов’язаних суб’єктів приватного 

сектора економіки, то їх зміст, механізм реалізації визначається відповідними 

договорами про надання соціальних послуг, укладеними у межах Закону 

України “Про соціальні послуги” від 17 січня 2019 року. Так, відповідно до 

статті 13 Закону до переліку обов’язків надавачів соціальних послуг належать: 

1) забезпечувати найкращі інтереси отримувачів соціальних послуг під час 

надання таких послуг; 2) забезпечувати навчання та підвищення кваліфікації 

працівників надавачів соціальних послуг; 3) проводити оцінювання потреб 

особи/сім’ї у соціальних послугах; 4) взаємодіяти з іншими суб’єктами у 

системі надання соціальних послуг, а також з органами, установами, 

закладами, фізичними особами-підприємцями, які в межах своєї компетенції 

надають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або 

територіальної громади допомогу вразливим групам населення та/або 

особам/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або 

здійснюють їх захист; 5) інформувати населення та кожного отримувача 

соціальних послуг про перелік соціальних послуг, які вони надають, зміст та 

обсяг таких послуг, умови та порядок їх отримання, у формі доступній для 

сприйняття всіма особами; 6) надавати допомогу отримувачам у вирішенні їх 

соціально-побутових питань, у тому числі шляхом представництва їх інтересів; 

7) вносити відомості про отримувачів соціальних послуг до Реєстру надавачів 

та отримувачів соціальних послуг; 8) дотримуватися принципів надання 

соціальних послуг; 9) надавати соціальні послуги відповідно до державних 

стандартів соціальних послуг; 10) не розголошувати інформацію особистого 

характеру, що стала їм відома під час надання отримувачам соціальних послуг; 
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11) сприяти проведенню моніторингу надання соціальних послуг та 

оцінюванню їх якості уповноваженими органами у системі надання соціальних 

послуг; 12) додержуватися інших вимог у законодавстві про соціальні послуги 

[136]. У попередньому Законі “Про соціальні послуги” від 2003 року на 

надавачів соціальних послуг покладалися такі обов’язки: 1) сумлінно надавати 

їх особам, які потрапили у складну життєву ситуацію; 2) керуватися у своїй 

діяльності основними принципами надання таких послуг; 3) поважати гідність 

громадян; 4) не допускати негуманних чи дискримінаційних дій щодо 

громадян, які одержують соціальні послуги; 5) надавати обслуговуваним 

особам повну інформацію про зміст і види таких послуг; 6) зберігати в 

таємниці інформацію, яка отримана в процесі виконання своїх обов’язків, а 

також яка може бути використана проти людини, яка обслуговується [137]. 

Новий перелік обов’язків суб’єктів, які надають соціальні послуги є більш 

конкретизованим та адаптованим, власне, до правовідносин соціального 

обслуговування загалом та осіб з інвалідністю зокрема. Належне виконання 

таких обов’язків суб’єктами забезпечить досягнення основної мети 

соціального обслуговування: профілактика та подолання складних життєвих 

обставин, а також мінімізація негативних наслідків, які зумовлені цими 

обставинами. Попередній перелік містив обов’язки, які випливають із 

загальноправових принципів права і є еталоном поведінки суб’єкта будь-якого 

виду правовідносин.  

Стосовно механізму їх реалізації, він охоплює такі елементи: 1) вчинення 

певних дій чи утримання від них в інтересах уповноваженої сторони; 2) 

вимагання створення належних умов, з боку держави та інших суб’єктів для 

ефективного виконання обов’язку; 3) реагування на законні вимоги 

уповноваженої особи; 4) несення юридичної відповідальності у випадку 

порушення в процесі виконання обов’язку прав інших суб’єктів чи 

невиконання покладеного обов’язку на зобов’язаного суб’єкта. 
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Однак на практиці, зобов’язаний суб’єкт не завжди забезпечує 

реалізацію права особи з інвалідністю на соціальне обслуговування. 

Наприклад, особа з інвалідністю за висновком МСЕК може бути визнана 

такою, яка має право на забезпечення її легковим автомобілем. Прийняття 

такого висновку можливе за наявності в особи з інвалідністю відповідних 

медичних показань та наявність або відсутність протипоказань до керування 

ним, залежно від умов забезпечення автомобілем. Тоді така особа подає заяву, 

із усіма необхідними документами, про забезпечення її транспортним засобом 

до відповідного органу чи установи. Зобов’язаний орган, за наявності підстав, 

повинен прийняти рішення і надати особі соціальне обслуговування. 

Забезпечення транспортними засобами осіб з інвалідністю здійснюють 

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних і 

Київської міської держадміністрацій або управління виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі. 

Формально, орган, який сприяє в одержанні соціального обслуговування, у 

цьому випадку МСЕК, виконав свій юридичний обов’язок – розглянув заяву, 

прийняв рішення на користь уповноваженого суб’єкта. Але фактично, органи, 

які надають такий вид соціального обслуговування, не забезпечують особу з 

інвалідністю автомобілем. Органи виконавчої влади чи управління виконавчої 

дирекції вказаного соціального фонду, у таких випадках, посилаються на 

відсутність фінансових можливостей надання соціального обслуговування. 

Але тим не менше, особа з інвалідністю не може реально задовольнити своє 

право на соціальне обслуговування [16, c. 242]. Оскільки, юридичний 

обов’язок не виконано. З цього приводу, М. Л. Захаров та Е. Г. Тучкова 

зазначають, що на практиці зазвичай наявна ситуація, коли у зв’язку з 

волевиявленням громадянина, який має право на ту чи іншу соціальну послугу, 

орган, що здійснює соціальне забезпечення, врахувавши всі обставини справи, 

приймає рішення залежно від існуючих реальних можливостей задоволення 

законного права громадянина. Якщо рішення все-таки прийняте органом, 
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зобов’язаним надати соціальне обслуговування, виникають правовідносини, 

змістом яких є суб’єктивне право громадянина на отримання соціальних 

послуг, що відповідають тій чи іншій формі соціального обслуговування, і 

кореспондуючий цьому праву обов’язок компетентного органу [46, с. 173]. 

У випадку невиконання зобов’язаним суб’єктом свого юридичного 

обов’язку, тобто невиконання на вимогу уповноваженої особи дій, необхідних 

для реалізації її права на соціальне обслуговування, така особа вправі 

звернутися до держави за захистом, примусовим забезпеченням свого 

юридичного права. Відповідно до ст. 55 Конституції України, захист прав, 

свобод та законних інтересів кожної особи забезпечується в судовому або 

іншому порядку, встановленому законом [57]. 

Серед юрисдикційних форм захисту права на соціальне обслуговування 

важливе місце займає адміністративна форма. Під адміністративною формою 

захисту необхідно розуміти врегульовану законом діяльність визначеного кола 

державних органів зі здійснення захисту законних прав та інтересів громадян у 

передбаченій законом процедурній формі шляхом відповідного реагування з 

метою попередження можливих та припинення здійснюваних правопорушень, 

усунення перешкод у здійсненні суб’єктивних прав і законних інтересів [61, 

с.90]. 

Адміністративний захист права на соціальне обслуговування здійснюють 

органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи, органи державної 

виконавчої влади. В. Я. Бурак зазначає, що проблемою з’ясування видів 

органів на які законом покладається адміністративний захист, є постійне 

реформування державного апарату, і невизначеність компетенції  тих чи інших 

державних органів чи виконавчих органів місцевого самоврядування із захисту 

порушених трудових прав та законних інтересів працівників [26, с.191]. 

Проблема, про яку говорить науковець, є актуальною і правовідносин 

соціального обслуговування осіб з інвалідністю. Оскільки відбувається 

реформування центральних органів виконавчої влади у сфері соціальної 
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політики, охорони здоров’я, освіти,  невизначеність компетенції (департаменти 

та управління соціального захисту), створення нових органів місцевого 

самоврядування (ради об’єднаних територіальних громад), які б мали 

забезпечувати адміністративний захист права на соціальне обслуговування. 

У законодавстві відсутня єдина уніфікована нормативно-правова база 

регулювання діяльності органів, які забезпечують адміністративний захист 

права на соціальне обслуговування, тому порядок подання скарг особами з 

інвалідністю до вищих органів у порядку підлеглості на дії чи рішення органів, 

уповноважених надавати чи сприяти у наданні їм відповідних видів 

соціального обслуговування, врегульовують норми Закону України “Про 

звернення громадян” від 2 жовтня 1996 року [128]. Але дотримання 

об’єктивності, при вирішенні спору за скаргою особи з інвалідністю про 

порушення її прав у сфері соціального обслуговування вищим у порядку 

підлеглості органом по відношенню до органу на дії чи бездіяльність якого 

подана скарга, викликає сумніви. Скарги, що надходять від осіб з інвалідністю 

досить часто вирішуються по суті не безпосередньо органом до якого 

звернулася особа з  інвалідністю, а повертаються назад для перегляду і 

вирішення тим самим органом чи посадовою особою, які вчинили оскаржувані 

дії чи бездіяльність. 

Тому видається, що найбільш зацікавленими органами, що здатні до 

об’єктивного розгляду і вирішення спорів, які виникають за зверненнями осіб з 

інвалідністю на дії чи бездіяльність органів, які перешкоджають реалізації 

їхнього права на соціальне обслуговування, є органи судової влади. 

Конституція України передбачає право особи на судовий захист її прав, свобод 

та законних інтересів. Будь-яку дію (бездіяльність) органів та посадових осіб 

особа з інвалідністю може оскаржити у суді.  

Однак, як свідчить судова практика, суди, в деяких випадках, 

відмовляють у задоволені позову особи з інвалідністю до МСЕК, 

обґрунтовуючи свою відмову відсутністю у суду відповідних медичних знань і 
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цілком покладаються на позицію лікарів. Такі посилання є обґрунтованими, 

оскільки суд з огляду на об’єктивні обставини не володіє спеціальними 

медичними знаннями, він може перевірити законність проведення самої 

процедури проходження особою медико-соціальної експертизи, законність 

видачі відповідних довідок, а у медичних питаннях суд покладається на 

відповідних фахівців – медиків. Наприклад, Галицький районний суд м.Львова 

виніс рішення по справі № 1304/3882/12 від 22 листопада 2012 року, яким 

відмовив у задоволенні позову ОСОБА_1 до обласного центру медико – 

соціального експертизи № 1 про визнання неправомірним та скасування 

рішення про встановлення групи інвалідності. Обґрунтовуючи своє рішення 

тим, що відповідно до Положення про медико-соціальну експертизу, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 

року № 83, чинного на момент прийняття оскаржуваного рішення, лише 

відповідна медико-соціальна комісія має право на прийняття рішення про 

визначення ступеня обмеження життєдіяльності людини, групи інвалідності. 

Алчевським міським судом Луганської області була винесена постанова по 

справі № 2а-6 від 18 січня 2012 року, якою суд у задоволенні 

адміністративного позову ОСОБА_1 до Алчевської міжрайонної медичної 

соціальної експертної комісії про визнання дій неправомірними та скасування 

рішення відмовив. Обґрунтовуючи рішення тим, що пункт 4 «Положення про 

медико-соціальну експертизу» передбачено, що органом, який здійснює 

медико-соціальну експертизу, є медико-соціальні комісії (МСЕК), з яких 

утворюються в установленому порядку центри (бюро), що належать до 

закладів охорони здоров’я при Міністерстві охорони здоров’я Автономної 

республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій. Отже, законодавством 

чітко визначено органи, які можуть визнати громадян особами з інвалідністю. 

Тому суд не може визнати неправомірними дії Алчевської міжрайонної МСЕК 

та скасувати рішення МСЕК, яке було прийнято 09.06.2011 року на сумісному 
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засіданні Алчевської міжрайонної МСЕК та Луганської обласної МСЕК № 2, 

відповідно, визнавши позивача інвалідом ІІІ групи, оскільки в цьому випадку 

суд візьме на себе повноваження органу, що проводить медико-соціальну 

експертизу, тобто вийде за межі своїх повноважень. 

В інших випадках суд взагалі залежний від спеціалістів органів, які є 

суб’єктами соціально-забезпечувальних правовідносин. У разі необхідності 

проведення експертизи рішення МСЕК, відповідь за запитом суду, у більшості 

випадків, дають ті ж самі МСЕК. Тобто МСЕК залучається до судових справ у 

подвійному статусі і як відповідач, і як експерт. За таких умов виникають 

сумніви стосовно об’єктивності такого вирішення спору в суді. 

Тому погоджуємося з думкою О. М. Стаховської про те, що у процесі 

проведення судової реформи, доцільно запроваджувати більш вузьку 

спеціалізацію суддів за різними правовими галузями, зокрема з права 

соціального забезпечення. Оскільки для кваліфікованого розгляду і винесення 

правильного та об’єктивного рішення по суті спорів, що виникають із 

соціально-забезпечувальних матеріальних та процедурних правовідносин, 

суддя повинен бути не лише кваліфікованим спеціалістом у галузі права 

соціального забезпечення, а й повинен мати чітке уявлення про практичні 

навички стосовно економіко-фінансового механізму призначення (обчислення) 

і надання громадянам окремих видів матеріального забезпечення та 

соціального обслуговування, щоб мати змогу самостійно оцінити правильність 

і відповідність законодавству будь-яких рішень, дій відповідних органів у 

галузі соціального забезпечення, які оскаржують громадяни до суду [168, с. 

13]. Пропонуємо у законодавстві передбачити можливість залучення 

незалежних експертів (які не брали участь в засіданні МСЕК щодо 

встановлення відповідній особі інвалідності) для вирішення проблемних 

питань, пов’язаних із проходженням особою медико-соціальної експертизи. В 

Україні існують установи, де, на нашу думку, працюють фахівці, яких могли  б 

залучати суди у якості експертів у питаннях медико-соціальної експертизи. Це, 
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наприклад, “Український науково-дослідний інститут медико-соціальних 

проблем інвалідності”. 

Ще однією проблемою, яка виникає у процесі розгляду та вирішення 

спорів з приводу реалізації права на соціальне обслуговування є відсутність 

спеціальних норм права, які б мали детально регламентувати процедуру 

розгляду і вирішення таких спорів. Наприклад, у статті 19 ЗУ “Про соціальні 

послуги” від 2003 року зазначалося, що рішення про відмову у наданні, 

обмеження обсягу або припинення надання соціальних послуг може бути 

оскаржено до центрального чи місцевого органу виконавчої влади або органу 

місцевого самоврядування, який видав дозвіл на надання соціальних послуг 

або до суду [137]. Аналогічні положення містяться й у Законі України “Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” від 21 березня 

1991 року та Законі України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” 

від 6 жовтня 2005 року [132, 135]. У Законі “Про соціальні послуги” від 17 

січня 2019 року, у частині 4 статті 21 зазначено: “Рішення про відмову у 

наданні соціальної послуги може бути оскаржено у судовому порядку” [136]. 

Відтак, у новому Законі “Про соціальні послуги”, законодавець наголошує 

лише судовому порядку захисту права особи на соціальні послуги, без 

детальної регламентації самої процедури такого захисту. 

Тому підтримуємо позицію багатьох науковців, зокрема В. В. 

Вєннікової, Н. О. Рунової [150, с. 862], Н. М. Стаховської, щодо актуальності 

потреби у розробленні та прийняті спеціального галузевого нормативно-

правового акту, який би детально регламентував процесуальні відносини в 

галузі соціального забезпечення загалом і соціального обслуговування 

зокрема. Н. М. Стаховська вважає, що таким актом міг би бути закон “Про 

захист прав громадян та вирішення спорів у сфері соціального забезпечення”. 

В. В. Вєннікова наголошує на необхідності закріплення у такому 

нормативному акті категорій спорів, які доцільно було б вирішувати в 

адміністративному порядку (наприклад, спори про затримку надання окремих 
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видів соціального забезпечення), тобто нескладні спори, які не пов’язані з 

проблемами колізії і порядку застосування норм права. З урахуванням 

специфіки і характеру соціально-забезпечувальних правовідносин, потрібно в 

законі визначити різні процесуальні питання стосовно строків і порядку 

зібрання доказів у справі, залучення свідків і необхідних спеціалістів, 

підготовки і безпосередньо процесу судового розгляду справи та інші [29, с. 

128]. 

Отже, судовий порядок розгляду і вирішення спорів про право на 

соціальне обслуговування є ефективнішим, аніж адміністративний. Однак 

відсутність спеціального нормативного акту, який би мав регламентувати 

процесуальні відносини у цій галузі права, відсутність спеціальних знань в 

учасників процесу, а особливо в суддів, має наслідком низьку результативність 

у вирішенні багатьох спорів з приводу реалізації права на соціальне 

обслуговування.  

Особи з інвалідністю, як суб’єкти правовідносин соціального 

обслуговування, несуть певні обов’язки. Однак у Законі “Про соціальні 

послуги” від 2003 року перелік таких обов’язків був відсутній. У статті 10 

вказаного закону зазначалося лише те, що отримувач соціальних послуг має 

право на інформацію не лише стосовно своїх прав, але й стосовно своїх 

обов’язків та умов надання соціальних послуг [137]. Аналогічне положення 

наявне й у Законі України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” від 

6 жовтня 2005 року. Однак у новому Законі України “Про соціальні послуги” 

від 17 січня 2019 року, у частині 1 статті 12 подано доволі широкий перелік 

прав отримувачів соціальних послуг, а у частині 2 статті 12 – закріплено й 

основні обов’язки, а саме: 1) надавати повну та достовірну інформацію, 

необхідну для визначення їхніх потреб у соціальних послугах, права на 

отримання соціальних послуг та визначення умов договору про надання 

соціальних послуг; 2) виконувати умови договору про надання соціальних 

послуг; 3) дотримуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку 
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надавачів соціальних послуг; 4) своєчасно інформувати про всі обставини, що 

впливають на надання або припинення надання соціальних послуг; 5)ставитися 

з повагою до надавачів соціальних послуг та їх працівників; 6) не 

перешкоджати наданню соціальних послуг, у тому числі іншим особам; 

7)дбайливо ставитися до майна надавачів соціальних послуг, яке 

використовують під час надання соціальних послуг [136]. Відтак, закріплення 

на законодавчому рівні основних обов’язків отримувачів соціальних послуг є 

гарантією захисту прав надавачів таких послуг, у разі дострокового 

припинення надання соціальних послуг, тому отримувач не може безпідставно 

звинуватити надавача у незаконному припинені соціального обслуговування. 

Оскільки, за новим Законом, якщо особа, яка отримує соціальні послуги, без 

поважних причин не виконує вимоги їх одержання, суб’єкт, що надає соціальні 

послуги, вправі припинити їх надання. 

Отже, право особи з інвалідністю на соціальне обслуговування – це 

можливість особи з інвалідністю, при настанні соціального ризику, отримати 

комплекс соціальних послуг в межах визначених законом чи договором, 

укладеним в межах закону, для мінімізації негативних наслідків соціального 

ризику та включення такої особи у громаду. 

У результаті дослідження процесу реалізації права особи з інвалідністю 

на соціальне обслуговування було виділено проблемні питання. Встановлено, 

що вони пов’язані, по-перше, з недостатністю фінансування сфери соціального 

обслуговування, по-друге, з відсутністю спеціального законодавства, норми 

якого б мали детально регламентувати процес вирішення в адміністративному 

або судовому порядку спорів, що виникають з приводу порушення права осіб з 

інвалідністю на соціальне обслуговування. 
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1.3. Принципи соціального обслуговування осіб з інвалідністю 

Розвиток суспільних відносин у сфері соціального обслуговування осіб з 

інвалідністю відбувається за певними принципами, які дають змогу 

якнайглибше розкрити сутність, зміст і особливості соціального 

обслуговування осіб з інвалідністю. Вони є основним інструментом у 

визначенні напряму розвитку і вдосконалення правових відносин у цій сфері. 

Саме вони дозволяють створити у стислому вигляді оптимальну, ефективну 

систему правових норм, які максимально сприяють інтеграції осіб з 

інвалідністю у суспільство і вказують на загальний напрям розвитку вказаної 

системи правових норм. 

Термін “принцип” походить від латинського слова “principium” [162], що 

за своїм семантичним значенням тотожний українським словам “основа”, 

“засада”. Під час аналізу юридичної літератури зустрічаємо різноманітні 

підходи до визначення та формулювання поняття принципи права. На думку 

М. Г. Александрова принципи права є положеннями, що виражають загальну 

спрямованість і найсуттєвіші риси змісту правового регулювання суспільних 

відносин [2, с. 17]. А. М. Колодій вважає їх відправними ідеями існування 

права, що виражають найважливіші закономірності і підвалини цього типу 

держави та права; вони є однопорядковими з сутністю права, віддзеркалюють 

його головні риси, відзначаються універсальністю, вищою імперативністю, 

загальнозначущістю, відповідають об’єктивній необхідності побудови і 

зміцнення певного суспільного ладу [54, с. 165]. А. Ю. Пашерстник 

наголошував, що принципи права – це завжди ідеї, реалізовані в праві. Вони 

самі є видом правових норм загального характеру  [77, с.99]. П. М. Рабінович 

зазначив, що принципи права – це керівні засади (ідеї), які зумовлюються 

об’єктивними закономірностями існування та розвитку людини та суспільства 

визначають зміст і спрямованість правового регулювання [145, с. 102]. О. В. 

Смірнов досліджуючи принципи радянського трудового права, співвідносив їх 
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із такими словами та словосполученнями як “основа”, “початок”, “основне 

правило поведінки” [163, с. 6].  

Наявність у науковій літературі великої кількоcті визначень поняття 

“принципи права” має як плюcи, так і мінуcи. З одного боку, множинність 

підходів до визначення принципів права дає змогу розглянути їх у різних 

аcпектах, відобразити найважливіші ознаки іcторичних етапів розвитку 

cуcпільcтва. З іншого, наявність різних визначень, доволі часто 

взаємовиключних, є причиною відcутності єдиного підходу до пізнання 

принципів права та їх практичного використання.  

Найефективнішим способом усунення множинності та розбіжностей у 

формулюванні визначення поняття “принципи права” є виділення оcновних 

ознак поняття. Аналізуючи відповідні визначення принципів права, ми дійшли 

висновку, що вчені часто не солідарні у формулюванні вказаної дефініції, так, 

наприклад, для визначення терміна “принципи права” використовують такі 

категорії, як: “закономірність”, “сутність”, “ідея”, “керівна ідея” чи “основне 

правило поведінки” та інші. Однак, переважно, одностайні щодо основних 

ознак принципів права [20, с. 39]. На нашу думку, основні ознаки принципів 

права детально проаналізовано у науковій праці Т. З. Гарасиміва “Принципи 

права соціального забезпечення України” [32], до таких ознак принципів права 

вчений відносить: 1) об’єктивну зумовленість, історичний та ідеологічний 

характер; 2) вищу імперативність, універсальність, загальну значущість; 3) 

регулятивний характер; 4) однопорядковість із сутністю права, основу якого 

складають; 5) взаємозв’язок та єдність щодо норм права. Тому у своєму 

дослідженні, не вникаючи у філологічні дискусії, підтримуючи позицію 

стосовно основних ознак принципів права, розглядатимемо останні як вихідні 

засади права і як системи норм.  

Як і право загалом, принципи права для забезпечення їх належного 

практичного застосування, становлять єдину, певною мірою урегульовану 

cиcтему. У теорії права, науковці поділяють принципи на: 1) загальні, які 
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характерні для системи права загалом; 2) міжгалузеві, що діють одночасно в 

кількох галузях права; 3) галузеві – характерні для однієї, конкретної галузі 

права; 4) принципи інститутів – це принципи, які діють у межах однорідних 

суспільних відносин, що регламентуються нормами окремого інституту [45, 

с.199 - 206]. 

Право соціального забезпечення України є галуззю права, відтак 

принципи соціального забезпечення є галузевими принципами. Вчені 

пропонують різноманітні визначення поняття принципів права соціального 

забезпечення. Так, В. Ш. Шайхатдинов зазначає, що це закріплені в нормах цієї 

галузі права керівні основи, які виражають сутність та зміст галузевих норм, 

які регулюють суспільні відносини щодо надання громадянам матеріальних 

благ та послуг з суспільних фондів споживання в індивідуальній формі [182, с. 

80]. Е. Г. Тучкова під принципами права соціального забезпечення розуміє 

керівні засади, які з одного боку, характеризують внутрішню єдність цієї 

системи права, а з іншого – вказують основні напрями її розвитку [93, с. 26]. Б. 

І. Сташків принципами права соціального забезпечення називає зумовлені 

природними правами людини основні положення, що постають орієнтирами у 

правовому впорядкуванні суспільних відносин у сфері соціального 

забезпечення осіб і визначають сутність, зміст і механізм функціонування цієї 

галузі права [171, с.84]. Зі слів Т. З. Гарасиміва принципи права соціального 

забезпечення – це основоположні ідеї, що виражають об’єктивні 

закономірності і визначають науково обґрунтовані напрями розвитку галузі 

[32, с. 46]. Як бачимо, існують різні дефініції поняття принципів права 

cоціального забезпечення, однак зміст їх є однаковим. В усіх визначеннях є 

вказівка на те, що принципи права cоціального забезпечення є тими оcновами, 

вихідними положеннями, які відображають cутність, зміcт, механізм 

функціонування галузі права cоціального забезпечення, подальші напрями її 

розвитку [20, с. 40].  
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Принципи права соціального забезпечення відіграють важливу роль у 

становленні і розвитку соціального забезпечення, адже вони: 1) служать 

засадами об’єднання окремих правових норм у єдину логічну систему; 2) 

дозволяють вирізнити специфічні ознаки галузі; 3) дають можливість ретельно 

і змістовно усвідомити зміст конкретних норм із соціального забезпечення і 

визначити загальну спрямованість і головні тенденції розвитку останнього; 4) 

допомагають правильно зрозуміти сутність законодавства про соціальне 

забезпечення та його взаємозв’язок з економікою, соціальною політикою 

держави, правосвідомістю; 5) виступають підґрунтям для здійснення 

тлумачення правових норм, особливо у випадках, коли в різних нормативних 

актах містяться протиріччя  [97, с. 45]. 

До принципів права соціального забезпечення, які визначають його 

сутність та закономірності розвитку, Т. З. Гарасимів відносить: 1) 

всезагальність права на соціальне забезпечення; 2) визначення сфери 

суспільних відносин соціальним ризиком; 3) гарантії соціального забезпечення 

на рівні не нижче прожиткового мінімуму в державі; 4) переважаюча роль 

централізованого правового регулювання умов та порядку здійснення 

соціального забезпечення [32, с. 52]. 

Вказані принципи належать до тих, що лежать в основі існування галузі 

права соціального забезпечення України. Окрім того, вчений виділяє ще й ті 

принципи, які знайшли своє безпосереднє відображення в нормативно-

правових актах. До таких принципів належать: 1) державні гарантії права на 

соціальне забезпечення; 2) диференціація умов та обсягу соціального 

забезпечення в Україні; 3) солідарна відповідальність суб’єктів права на 

соціальне забезпечення; 4) адресність соціального забезпечення в Україні [32, 

с. 52]. 

Оскільки cоціальне обслуговування є одним із інститутів соціального 

забезпечення України, то відповідно принципи соціального обслуговування є 

принципами інституту права соціального забезпечення.  
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Існує позиція деяких учених щодо неможливості виділення окремих 

принципів правового інституту. Так, В. М. Семенов вважає, що всі інститути 

пронизані галузевими принципами, що забезпечують нерозривний зв’язок 

відповідного інституту з іншими інститутами галузі. На думку вченого, власні 

принципи притаманні лише великим, комплексним інститутам права [152, с. 

220-221]. Вважаємо, що таке cудження є cпірним. Правовий інститут – 

загальновизнаний елемент cиcтеми галузі права, який має своє відокремлене 

коло суспільних відносин, що регулюються його нормами. Тобто є свій 

“вузький” предмет правового регулювання є власні принципи. Винятки, які 

науковець робив для великих чи комплексних інститутів права, вважаємо, 

неможливими, оскільки сам поділ інститутів права на комплексні є відносним. 

Зокрема, Б. І. Сташків під принципами соціального обслуговування 

розуміє основні ідеї, вихідні положення формування, розвитку і 

функціонування соціального обслуговування. Вказані принципи, зазначив 

вчений, виводяться із правової матерії. Вони постають дороговказом для 

соціальної політики у сфері соціального обслуговування [170, с. 425]. В. О. 

Гончаров принципи соціального обслуговування розглядає як виражені в 

чинному законодавстві керівні ідеї, що характеризують сутність норм, 

присвячених соціальному обслуговуванню, і шляхи їх розвитку [97, с. 46]. Як 

бачимо, Б.І. Сташків пропонує розуміти “принципи соціального 

обслуговування” у значенні категорії об’єктивної дійсності, засад на яких 

ґрунтується система соціального обслуговування. Натомість В.О. Гончаров 

розглядає принципи права соціального обслуговування як “правові принципи”, 

які відображені в нормативних актах у вигляді окремих загальних положень. 

Тобто, у першому випадку йдеться про принципи права, які є первинними 

відносно права юридичного, і становлять його сутність та зміст, у другому ж – 

про правові принципи, які визначаються у самому юридичному праві, а тому є 

вторинними та похідними. Нам видається, що принципи права соціального 

обслуговування доцільно розуміти не як “правові принципи”, тобто такі, які 
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закріплені у нормативно-правових актах, а як принципи, які відображають 

сутність соціального обслуговування. Підтримуючи таку позицію стосовно 

розуміння принципів соціального обслуговування, ми, звичайно, не 

стверджуємо, що ті з них, які знайшли своє відображення в нормативно-

правових актах, не є принципами, чи не мають такого важливого значення для 

правовідносин із соціального обслуговування. Однак, вважаємо, що факт 

закріплення в нормах права, не є основним для того, щоб та чи інша засада, яка 

визначає сутність, зміст системи соціального обслуговування, вважалася 

принципом. Якщо принцип права безпосередньо не закріплений у 

відповідному структурному елементі нормативно-правового акту, то ми 

можемо сформулювати його зі змісту правових норм, шляхом аналізу їх 

зовнішньої форми вираження [20, c. 41].  

У науковій літературі вчені виділяють різні принципи соціального 

обслуговування. Б. І. Сташків зазначає, що принципами права соціального 

обслуговування є: 1) принцип поваги до гідності особи та дотримання прав 

людини при наданні соціальних послуг; 2) принцип надання соціальних послуг 

безоплатно або за часткову оплату; 3) принцип добровільності; 4) принцип 

реабілітаційної спрямованості соціальних послуг; 5) принцип індивідуального 

підходу в наданні соціальних послуг; 6) принцип державних гарантій у сфері 

соціального обслуговування; 7) принцип конфіденційності; 8) принцип 

послідовності, комплексності та безперервності в наданні соціальних послуг 

[170, с.36 - 40]. В. О. Гончаров запропонував власну класифікацію принципів 

соціального обслуговування, а саме: 1) адресності; 2) доступності; 3) 

добровільності; 4) гуманності; 5) конфіденційності; 6) комплексності; 7) 

єдності вимог; 8) профілактичної спрямованості; 9) стимулювання 

самостійного розв’язання життєвих проблем; 10) рівних умов для надавачів 

соціальних послуг усіх форм власності [97, с. 68].  

Одним із суб’єктів права на соціальне обслуговування є особи з 

інвалідністю, відтак, розвиток правовідносин із соціального обслуговування 
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осіб з інвалідністю відбувається за принципами інституту соціального 

обслуговування. Пропонуємо принципи соціального обслуговування осіб з 

інвалідністю розуміти як ідеї, що визначають сферу надання соціального 

обслуговування, порядок встановлення прав та обов’язків суб’єктів 

правовідносин соціального обслуговування, механізм їх реалізації, а також 

гарантії захисту прав та законних інтересів осіб з інвалідністю. Такі принципи 

характеризуються певною особливістю, зумовленою інвалідністю 

уповноваженого суб’єкта.  

У науці права соціального забезпечення, А.Н. Єгоров, одним із перших, у 

своїй науковій роботі «Соціально-трудова реабілітація інвалідів і престарілих» 

виділив принципи реабілітації осіб з інвалідністю, до яких відносить: 1) 

добровільність участі в соціально-трудовій реабілітації; 2) безкоштовність 

більшості заходів; 3) доступність у реалізації права; 4) широка участь 

профспілок та інших організацій [43, с.89 - 101]. Пізніше З. А. Кондратьєва 

виділила такі принципи реабілітації осіб з інвалідністю: 1) максимальної 

соціальної інтеграції інвалідів; 2) багатосторонності і комплексності заходів; 3) 

профілактичної направленості заходів; 4) компенсації; 5) індивідуалізації 

заходів; 6) принцип апеляції; 7) етапності; 8) перманентності реабілітаційних 

заходів [56, с. 14-25]. Л.П. Шумна у своїй науковій роботі виділила наступні 

принципи реабілітації осіб з інвалідністю: 1) інтегрований підхід в організації 

реабілітації інвалідів; 2) структурна відповідність у процесі реабілітації 

інвалідів; 3) соціальна доцільність; 4) диференційована адресність; 5) 

державний характер реабілітаційної справи [184, с. 41]. 

Як бачимо, у науковій літературі можна знайти різні принципи як 

соціального обслуговування загалом, так і осіб з інвалідністю зокрема. Це, на 

нашу думку, вказує на те, що питання принципів соціального обслуговування 

перебуває у стані розроблення і потребує поглибленого наукового 

дослідження.  



	

	

73	

Аби дізнатися, які принципи соціального обслуговування осіб з 

інвалідністю закріпленні у законодавстві, пропонуємо проаналізувати 

відповідні нормативно-правові акти. Спеціальними нормативно-правовими 

актами у сфері правового регулювання відносин із надання соціального 

обслуговування особам з інвалідністю є: Закони України “Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” від 21 березня 2001 року, 

“Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” від 6 жовтня 2005 року та 

Закон України “Про соціальні послуги” від  17 січня 2019 року. Однак у двох 

перших нормативно-правових актах, жодної згадки про принципи соціального 

обслуговування немає. Інформативним для нас є Закон України “Про соціальні 

послуги” від 2019 року, у якому закріплено такі принципи надання соціальних 

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

2) гуманізму; 3) забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 4) 

поваги до честі та гідності; 5) толерантності; 6) законності; 7) соціальної 

справедливості; 8) доступності та відкритості; 9) неупередженості та 

безпечності; 10) добровільності; 11) індивідуального підходу; 12) 

комплексності; 13) конфіденційності; 14) максимальної ефективності та 

прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших 

коштів; 15) забезпечення високого рівня якості соціальних послуг [136].  

Виникають певні зауваження щодо переліку принципів cоціального 

обслуговування. Незрозуміло, чому до принципів, власне інституту 

соціального обслуговування, у Законі від 2019 року, віднесено такі 

загальноправові принципи, як: 1) дотримання прав людини, прав дитини та 

прав осіб з інвалідністю; 2) забезпечення рівних прав та можливостей жінок та 

чоловіків; 3) поваги до честі та гідності; 4) толерантності; 5) неупередженості 

та безпечності. Беззаперечно, вказані вище принципи властиві 

правовідносинам соціального обслуговування, однак, не є принципами власне 

інституту соціального обслуговування.  
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 Враховуючи специфіку інвалідності як підстави виникнення в особи  

права на соціальне обслуговування, вважаємо, що принципами соціального 

обслуговування осіб з інвалідністю є: 1) принцип індивідуального підходу; 2) 

принцип доступності; 3) принцип добровільності; 4) принцип комплексності; 

5) принцип конфіденційності; 6) принцип дотримання суб’єктами, що надають 

соціальні послуги, державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і 

правил [20, c. 42]. Отже, тепер розглянемо, що являють собою принципи 

соціального обслуговування осіб з інвалідністю у своєму змістовному 

наповненні.  

Перший пpинцип – принцип індивідуального підходу у наданні 

cоціальних поcлуг. Іcнує два підходи до надання cоціального забезпечення – 

патеpналіcтський та адpеcний. В Україні, довгий час використовували перший, 

який ґрунтувався на державному фінансуванні. Зміст патерналістського 

підходу полягав у тому, що соціальне забезпечення, у тому числі, соціальні 

послуги, надавали певним категоpіям людей у житті яких настав відповідний 

соціальний ризик, без урахування їхніх індивідуальних потреб. Однак 

закріплюючи в законодавстві патерналістський підхід до соціального 

забезпечення, держава його фінансово не могла забезпечити, оскільки в її 

бюджеті не було для цього необхідних матеріальних ресурсів. Окрім того, 

соціальне забезпечення, за таким підходом,  могла, хоча б і частково, але 

отpимувати oсоба, яка його і не потpебувала. Тому використання 

патеpналіcтcького підходу до надання соціального обслуговування особам з 

інвалідністю, є неефективним [20, c. 43]. Доcконалішим видається 

використання адpеcної моделі cоціального забезпечення. Адже адpеcність 

надання cоціальних послуг – це надання соціальних послуг пеpcоніфіковано 

конкpетній особі. Відповідно до статті 20 Закону України “Про соціальні 

послуги” від 2019 року, оцінювання потреб особи/сім’ї в соціальних послугах 

здійснюється шляхом аналізу документів, фактів та інформації, зібраних під 

час спілкування з особою/сім’єю та їхнім найближчим оточенням, а також 
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отриманих від фізичних та юридичних осіб у встановленому порядку. Таке 

оцінювання здійснює фахівець із соціальної роботи, соціальний працівник та 

соціальний менеджер. Соціальні послуги надаються надавачами соціальних 

послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг [136]. До 

соціальних послуг, які надають особам з інвалідністю, які перебувають у 

складних життєвих обставинах зумовлених інвалідністю і не можуть 

самостійно їх подолати, належать послуги із: догляду, підтриманого 

проживання, паліативного/хоспісного догляду, соціальної адаптації, соціальної 

реабілітації, кризового та екстреного втручання, консультування, соціального 

супроводу, представництва інтересів, посередництва, соціальної профілактики, 

перекладу жестовою мовою, надання натуральної допомоги, догляду і 

виховання дітей, в умовах, наближених до сімейних, супроводу під час 

інклюзивного навчання, тимчасового відпочинку для батьків, або осіб, які їх 

заміняють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю. Щодо більшості 

таких соціальних послуг затверджені відповідні державні стандарти, 

положення яких розкривають порядок визначення індивідуальних потреб 

отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану надання 

такої послуги, передбачають необхідність укладення договору про надання 

соціальної послуги, визначають місце та строки надання послуги, а також 

передбачають оцінку ефективності надання соціальної послуги, містять 

показники якості надання соціальної послуги. Стосовно тих соціальних послуг, 

щодо яких не затверджено державні стандарти (переклад жестовою мовою; 

надання натуральної допомоги; догляду і виховання дітей, в умовах, 

наближених до сімейних; тимчасового відпочинку для батьків, або осіб, які їх 

заміняють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю), то необхідно 

зазначити, що проєкти таких державних стандартів опубліковано для 

обговорення, і після аналізу їх тексту, констатуємо, що вони розроблені з 

урахуванням принципу індивідуального підходу у наданні соціальних послуг. 

Наприклад, проєкт Державного стандарту соціальної послуги перекладу 
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жестовою мовою, проєкт Державного стандарту соціальної послуги 

натуральної допомоги визначають зміст, обсяг, умови та порядок надання 

відповідних соціальних послуг, показники їх якості для надавачів соціальних 

послуг усіх форм власності, які надають ці послуги.  

Цей принцип соціального обслуговування осіб з інвалідністю також 

закладений в індивідуальній пpогpамі pеабілітації особи з інвалідністю. 

Індивідуальна програма реабілітації розробляється відповідно до державної 

типової програми реабілітації особи з інвалідністю для повнолітніх осіб з 

інвалідністю  – медико-соціальною експертною комісією, для дітей з 

інвалідністю – лікарсько-консультативними комісіями лікувально-

профілактичних закладів [20, c. 43]. В індивідуальній програмі реабілітації 

визначаються конкретно обсяги, методи і терміни проведення реабілітаційних 

заходів, які повинні бути вжитті щодо конкретної особи з обмеженими 

можливостями, кошторис витрат за рахунок бюджетних коштів. Така прогpама 

забезпечує можливість вpахувати фізичні та пcихофізіологічні оcобливості 

кожної конкретної особи з інвалідністю і пов’язаний з ними pеабілітаційний 

потенціал.  

Другий принцип – це принцип доступності. Вказаний принцип означає  

по-перше, рівну можливість для кожної особи з інвалідністю отримати 

необхідні їй види соціальних послуг, незалежно від статті, національності, 

місця проживання, релігійних та політичних поглядів чи інших обставин, по-

друге, безоплатність соціальних послуг в обсягах встановлених державними 

стандартами соціального обслуговування, і чітке регулювання тарифів на 

платні соціальні послуги  [19, c. 598]. Відповідно до статті 5 Закону України 

“Про соціальні послуги” від 2019 року дія цього закону поширюється на 

громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які на законних підставах 

проживають або перебувають на території України, у тому числі на біженців та 

осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, і належать до 

вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах 
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[136]. Стосовно відплатності надання соціальних послуг, то у статті 28 Закону 

зазначено, що соціальні послуги надаються: 1) за рахунок бюджетних коштів; 

2) з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача 

соціальної послуги; 3) за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб 

[136].  

Вважаємо, що для реалізації цього принципу необхідною є наявність: 1) 

ефективних нормативних актів; 2) суб’єктів, які сприяють у наданні 

соціального обслуговування; 3) суб’єктів, які надають соціальне 

обслуговування; 4) достатніх фінансових ресурсів, спрямованих на соціальне 

обслуговування.  

Відносини соціального обслуговування загалом та осіб з інвалідністю 

зокрема регулюються значною кількістю законів та підзаконних нормативно-

правових актів, які подекуди дублюють норми один одного, закріплюють 

суперечливі норми щодо назви послуги, змісту послуги, суб’єктів, правових 

підстав надання соціальної послуги, або є складними для системного 

розуміння, що ускладнює правозастосовну діяльність для громадян та інших 

суб’єктів відносин соціальних послуг. Наприклад, питання організації надання 

реабілітаційних послуг, як однієї із форм реабілітаційних заходів, їх види та 

детальна характеристика змісту регулювалися Наказом Міністерства 

соціальної політики України від 31 березня 2015 року № 350, яким було 

затверджено Соціальні нормативи у сфері надання реабілітаційних послуг 

особам з  інвалідністю та дітям з інвалідністю. Але Наказом Міністерства від 

14 березня 2018 року № 355 “Питання комплексної реабілітації осіб з 

інвалідністю” Наказ від 31 березня 2015 року було визнано таким, що втратив 

чинність. Стаття ж 15 Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні” – “Державні соціальні нормативи у сфері реабілітації” залишена без 

змін. І таких прикладів чимало і це, на нашу думку, не сприяє дотриманню 

принципу доступності, бо самі зобов’язані суб’єкти не знають на підставі яких 

норм права провадити свою практичну діяльність. Вважаємо, що ефективність 
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правозастосування можна забезпечити шляхом систематизації норм про 

соціальні послуги у єдиному законі, усунення колізій у підзаконних 

нормативно-правових актах.  

Збільшити кількість суб’єктів, які надають соціальне обслуговування, 

можливо, сприятиме частина 3 статті 13 Закону України “Про соціальні 

послуги” від 2019 року, де зазначено, що надавачами соціальних послуг 

можуть бути і фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без 

здійснення підприємницької діяльності. Однак, для правового врегулювання 

їхньої діяльності необхідно розробити і затвердити відповідний нормативно -

правовий акт, який б регулюв розміри компенсаційних виплат таким фізичним 

особам, що надають соціальні послуги без здійснення підприємницької 

діяльності. Без такого підзаконного нормативно-правового акту, вказані 

положення Закону “Про соціальні послуги” залишаться ідеєю. 

Залученню до сфери соціального обслуговування підприємств, 

організацій недержавного сектора економіки, сприятиме проведення медичної 

реформи, яка передбачає принцип, що “гроші йдуть за пацієнтом”, це, на нашу 

думку, створюватиме необхідні умови для зростання конкуренції, а відтак і 

збільшення кількості юридичних осіб приватного права та фізичних осіб- 

підприємців, які надаватимуть соціальні послуги, у тому числі й особам з 

інвалідністю. Більше того, пропонуємо, щоб принцип доступності надання 

медичних послуг особам з інвалідністю “гроші йдуть за пацієнтом”, був 

поширений і на інші види соціальних послуг, які надаються особам з 

інвалідністю підприємствами, установами та організаціями, які перебувають у 

підпорядкуванні Міністерства соціальної політики України і Міністерства 

освіти та науки України. 

Вказаний принцип означає і доступність осіб з інвалідністю до суб’єктів, 

які надають чи сприяють в наданні соціального обслуговування за їх 

місцезнаходженням. Тобто відповідність будинків та споруд вимогам 

Державних будівельних норм: ДБН В.2.2-9-2009 “Громадські будинки та 



	

	

79	

споруди”; ДНБ В.2.2-17:2006 “Доступність будівель і споруд для 

маломобільних груп населення”; ДСТУ-Н В.2.2-31-2011 “Настанова з 

облаштування будинків та споруд громадського призначення елементами 

доступності для осіб з вадами зору та слуху”. Проаналізувавши вказані акти, 

доходимо до висновку, що ознаками доступності інфаструктури суб’єктів, які 

надають чи сприяють в наданні cоціального обcлуговування, є: 1) 

безпроблемне пересування по прилеглій до них території; 2) наявність 

визначених місць для паркування автомобілів осіб з інвалідністю найближче 

до входу у будинок; 3) доступний заїзд у приміщення, сходи/пандуси; 4) 

відсутність порогів, широкі двері, широкі коридори; 5) доступність до усіх 

поверхів у приміщенні (ліфти, ескалатори, підйомники); 6) наявність 

пристосованого для осіб з інвалідністю туалету; 7) означення 

місцезнаходження (піктограми). 

 Інформативною, у процесі розгляду питання про принцип доступності, є 

практика Європейського суду з прав людини, зокрема справа Фаркас проти 

Румунії [189], яка стосувалася ймовірної неможливості заявника, який з 

десятирічного віку визнаний особою з інвалідністю (причина інвалідності – 

прогресивна м’язова дистрофія), отримати доступ до певних будівель, зокрема 

судів, які володіли юрисдикцією щодо спорів з приводу його цивільних прав. 

Заявник стверджував, що не був у стані оскаржити припинення свого 

контракту в національних судах, тому що вхід у приміщення місцевого суду не 

був спеціально адаптований і він не міг увійти до суду або звернутися по 

допомогу до колегії адвокатів. ЄСПЛ визнав заяву неприйнятною (явно 

необґрунтованою) відповідно до статті 6 (право на справедливий судовий 

розгляд) і статті 34 (право на індивідуальну скаргу), взятих окремо або в 

поєднанні з статею 14 Конвенції (заборона дискримінації), вирішивши, що ні 

право доступу до суду, ні право на подання індивідуальної скарги не було 

порушено у зв’язку з існуванням непереборних для заявника перешкод для 

відкриття справи, подання заяви або ведення спілкування з судом. Він міг би 
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порушити справу у судах або в адміністративних органах поштою, за потреби 

через посередника. Місцеве поштове відділення було доступне в будь-якому 

випадку, доступ до нього не був закритий для відправлення листів. Допомога 

адвоката не була необхідною для порушення справи, про яку йдеться, і заявник 

завжди міг зв’язатися із колегією адвокатів листом чи факсом, міг і відправити 

запит до суду про надання безоплатної правової допомоги.  

З огляду на практику ЄСПЛ, доречно звернути увагу, що в Україні також 

існують проблеми, пов’язані з фізичною можливістю подачі заяви та 

необхідного пакету документів для замовлення відповідних соціальних послуг 

для осіб з інвалідністю. Тому пропонуємо, щоб завдання із замовлення 

соціальних послуг було на рівних умовах закріплено і за центрами надання 

адміністративних послуг, кількість яких значно більша на одну 

адміністративно-територіальну одиницю порівняно з місцевими чи 

державними органами влади. Бо сьогодні у ЦНАП особа може звертатися з 

заявою про надання соціальних послуг лише тоді, коли за її місцем 

проживання/перебування немає відповідного органу виконавчої влади чи 

органу місцевого самоврядування. 

Збільшення фінансування на сьогоднішній день в Україні можливе лише 

шляхом “співфінансування” надання соціальних послуг за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, власних коштів осіб з інвалідністю чи їх законних 

представників, благодійних внесків, а також з інших джерел не заборонених 

законодавством.  

Принцип доступності добре відображений у соціальній послузі 

супроводу під час інклюзивного навчання. Інклюзивне навчання передбачає 

такий спосіб отримання освіти, коли учні та студенти з особливими освітніми 

потребами навчаються в загальному освітньому середовищі за місцем свого 

проживання. Правовою підставою запровадження в Україні інклюзивного 

навчання є Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про освіту” 

щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до 
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освітніх послуг” від 23 травня 2017 року [131]. Основними перевагами 

інклюзивного навчання дітей з інвалідністю є: 1) усунення бар’єрів у системі 

освіти для дітей з інвалідністю; 2) отримання можливості для нормальної 

соціалізації та подальшої інтеграції у суспільство, вступ до професійних та 

вищих навчальних закладів. Супровід під час інклюзивного навчання - надання 

допомоги дітям з особливими освітніми потребами під час перебування в 

закладах дошкільної та загальної середньої освіти [80]. 

Наступний принцип – це принцип добровільності (добpовільного вибоpу 

отримання чи відмови від надання соціальних послуг). Цей принцип означає, 

що особа з інвалідністю має пpаво cамостійно або за допомогою законного 

пpедставника звеpтатиcя до надавачів соціальних послуг за отpиманням 

соціального обслуговування, за власним бажанням відмовлятися від 

cоціальних поcлуг.  

Волевиявлення, у формі згоди на отpимання cоціальних поcлуг чи 

відмови від них, офоpмляється пиcьмовою заявою особи, яка має це пpаво, або 

її законним пpедставником. Особа з інвалідністю, у житті якої настали складні 

життєви обставини, які вона не може подолати самостійно, має право вибирати 

надавача соціальних послуг. Відповідно до Закону України “Про соціальні 

послуги” від 2019 року, надавачі соціальних послуг можуть належати до 

державного, комунального, недержавного секторів [136]. Вибір надавача, у 

такому випадку, залежатиме від того, потреба у якій соціальній послузі 

виникла у конкретної особи з інвалідністю. Так, фізична особа, яка надає 

соціальні послуги без здійснення підприємницької діяльності, і яка пройшла 

навчання, передбачене “Порядком підготовки та перепідготовки фізичних осіб, 

які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької 

діяльності” [90], може надавати лише соціальні послуги з догляду, тому у разі 

виникнення потреби у догляді, особа з інвалідністю може звернутися і до такої 

фізичної особи, але коли існуватиме потреба у послузі соціальної реабілітації, 
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то і надавач буде інший – “Центр комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю”.  

Інформативною у процесі аналізу змісту принципу добpовільного вибоpу 

отримання чи відмови від надання соціальних послуг особами з інвалідністю 

внаслідок психічного розладу, є справа Станєв проти Болгарії [190], яку 

розглядав ЄСПЛ за заявою заявника, якого у 2000 році на прохання двох 

родичів суд оголосив частково недієздатним на підставі того, що він страждав 

від шизофренії. У 2002 році заявника взяли під часткову опіку проти його волі 

і помістили до будинку соціальної опіки для людей з психічними розладами. 

На підставі статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканість) 

заявник стверджував, зокрема, що він був позбавлений волі незаконно і 

безпідставно в результаті його поміщення в установу всупереч його волі, і що 

було неможливо, відповідно до законодавства Болгарії, домогтися перевірки 

законності позбавлення волі або компенсації  в суді. ЄСПЛ постановив, що в 

цьому випадку було порушення параграфа 1 статті 5 Конвенції (право на 

свободу та безпеку), в тому, що заявник був незаконно затриманий в установі, 

про яку йдеться. Він зазначив, зокрема, що рішення про розміщення заявника 

не було законним за змістом пункту 1 статті 5 Конвенції, оскільки жоден із 

винятків, передбачених у цій статті, не є застосованим, зокрема (е) параграфа 

1, статті 5 Конвенції – позбавлення свободи “душевнохворого”. Після 

психіатричної експертизи, на яку посилалися органи влади, коли розміщали 

заявника у будинок, опікун заявника не перевіряв, чи відбулися які-небудь 

зміни в його стані і не зустрічався з ним. Тому цей строк був надмірним і 

медичний висновок, виданий у 2000 році, не може вважатися надійним 

відображенням стану психічного здоров’я заявника на момент його поміщення 

в соціальний будинок (у 2002 році).  

Вважаємо, що у законодавстві України передбачено недостатньо 

гарантій добровільності перебування осіб з психічними розладами, у тому 

числі осіб з інвалідністю, у закладах з надання психіатричної допомоги. У 
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статті 30 Закону України “Про психіатричну допомогу” зазначається, що 

державний контроль за діяльністю закладів з надання психіатричної допомоги 

усіх форм власності та фахівців, інших працівників, які беруть участь у наданні 

психіатричної допомоги, здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері 

охорони здоров’я. На місцевому рівні такий контроль забезпечують місцеві 

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. Громадський 

контроль здійснюють – об’єднання громадян у межах їхньої компетенції 

відповідно до законодавства України про об’єднання громадян [134].  

Конституційний Суд України в рішення у справі за конституційним 

поданням Уповноваженого Верховної Ради України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень шостого речення частини 

першої статті 13 закону України “Про психіатричну допомогу” вирішив 

визнати такими, що не відповідає Конституції України (є неконституційними), 

положення шостого речення частини першої статті 13 Закону України “Про 

психіатричну допомогу” від 22 лютого 2000 року № 1489, якими передбачено, 

що особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною, яка за 

станом свого здоров’я не здатна висловити прохання або надати усвідомлену 

письмову згоду, госпіталізується до закладу з надання психіатричної допомоги 

за рішенням (згодою) органу опіки та піклування, яке ухвалюють не пізніше 24 

годин з моменту звернення до цього органу законного представника зазначеної 

особи і може бути оскаржено відповідно до закону, у тому числі до суду [147]. 

З огляду на проблему добровільності перебування осіб у закладах з 

надання психіатричної допомоги, з метою закріплення додаткових гарантій 

прав осіб під час їх лікування й отримання соціальних послуг у таких закладах, 

пропонуємо, доповнити Закон України “Про психіатричну допомогу” від 22 

лютого 2000 року [134], нормою, яка б передбачала створення відповідного 

контрольно-наглядового органу, наприклад, “Комісії з дотримання прав 

пацієнтів психіатричних лікарень”, основним завданням якої було б здійснення 

контролю та нагляду за дотриманням прав пацієнтів у таких заклад охорони 
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здоров’я. Це, на нашу думку, сприятиме дотриманню принципу добровільного 

вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг особами з 

інвалідністю. 

Ще один принцип – це принцип комплексності. Цей принцип відіграє 

важливу роль, тому що полягає у використанні певної cукупності соціальних 

послуг для вирішення складних життєвих обставин. Оскільки окpемі 

неcиcтематизовані заходи можуть не дати повноцінного позитивного 

pезультату або інколи навіть виявитися негативними. А, наприклад,  

незавеpшеніcть індивідуальної програми pеабілітації інваліда, відcутність 

деяких її напpямів cкорочують можливоcті pеалізації індивідуального 

pеабілітаційного потенціалу. Тому не випадково оcновними завданнями 

cоціальних служб є надання комплекcної допомоги (психологічних, соціально-

побутових, соціально-педагогічних, соціально-медичних, інформаційних, 

юридичних та інших послуг) оcобам, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. І лише тоді можна очікувати на бажаний результат соціального 

обслуговування [20, c. 44]. Принцип комплексності надання соціальних послуг 

передбачений Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, зокрема у статті 

26 зазначено, що держави-учасниці організовують, зміцнюють та розширюють 

комплексні реабілітаційні та абілітаційні послуги і програми, особливо у сфері 

охорони здоров’я, зайнятості, освіти та соціального обслуговування [55]. Для 

адаптації національного законодавства у сфері соціального обслуговування до 

положень Конвенції, Наказом Міністерства соціальної політики України від 09 

серпня 2016 року № 855, затверджено Типове положення про центр 

комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, відповідно до якого центр 

комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю – це реабілітаційна установа, 

цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, 

спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, 

які досягли повноліття, та/або дітей з інвалідністю, та/або дітей віком до 3 

років (включно), які мають ризик отримати інвалідність, засвоєння ними знань, 
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умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, 

фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою 

максимальної реалізації особистого потенціалу [178].  

Для того, щоб проаналізувати принцип конфіденційності при наданні 

соціальних послуг, необхідно з’ясувати, яка інформація є конфіденційною і чи 

належить інформація, яку отримують надавачі соціальних послуг від осіб з 

інвалідністю, до конфіденційної інформації. Отже, відповідно до ст. 11 Закону 

України “Про інформацію” інформація про фізичну особу (персональні дані) – 

це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована 

або може бути конкретно ідентифікована. Не допускається збирання, 

зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу 

без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До 

конфіденційної інформації про фізичну особу належать дані про її 

національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а 

також адреса, дата і місце народження [129]. Тобто, поняття “інформація про 

особу” ототожнюється з поняттям “персональні даних” і може стосуватися 

лише фізичних осіб. Водночас у частині другій статті 11 згадується про 

конфіденційну інформацію. Але із тексту статті зміст поняття “конфіденційна 

інформація” є вужчим, аніж зміст поняття “інформація про фізичну особу”. 

Такої ж позиції дотримується Конституційний Суд України в рішенні у справі 

за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області 

щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин 

другої, третьої статті 34 Конституції України від 20 січня 2012 року № 2-

рп/2012, у якому прийшов до висновку, що до конфіденційної інформації про 

фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний 

стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце 

народження. Збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної 

інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого 
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самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її 

особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, 

визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного 

добробуту та прав людини [148]. У Законі України “Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” зазначено, що при здійсненні реабілітаційних заходів 

особи з інвалідністю мають право на конфіденційність інформації особистого 

характеру, в тому числі й щодо особливостей і характеру ураження здоров’я. 

Одержання, використання, поширення і зберігання конфіденційних даних, що 

містяться в інформаційних ресурсах, здійснюється з додержанням вимог 

законодавства [135].  

Відповідно до частини 4 статті 19 Закону України “Про соціальні 

послуги” порядок подання заяви, звернення, повідомлення про надання 

соціальних послуг визначається “Порядком організації надання соціальних 

послуг” [136]. У Порядку ж зазначено, що для отримання соціальних послуг 

особа з інвалідністю чи її законний представник подає заяву, до котрої додає 

такі документи: 1) паспорт особи або інший документ, що посвідчує особу, яка 

потребує надання соціальних послуг; 2) копію документа, що засвідчує 

реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому 

зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків,або 

копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та офіційно повідомили про це відповідному 

контролюючому органові і мають відмітку в паспорті); 3) довідка до акта 

огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою 

МОЗ; 4) копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або 

визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для 

недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена); 5) копія 

рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або 

піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності 



	

	

87	

опікуна або піклувальника); 6) документ, що підтверджує повноваження 

представника органу опіки та піклування; 7) копія паспорта опікуна або 

піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності 

опікуна або піклувальника) [123]. Отже, надавачам соціальних послуг в 

процесі їхньої діяльноcті cтає доступною інфоpмація про осіб з інвалідністю, 

яка відповідно до Закону України “Про інформацію” належить до категорії 

конфіденційної. Така інформація може використовуватися лише з 

професійною метою і не повинна розголошуватися, окрім випадків, 

передбачених законом. 

Також принципом соціального обслуговування осіб з інвалідністю 

вважаємо принцип дотримання суб’єктами, що надають соціальні послуги, 

державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил. Відповідно 

до статті 17 Закону України “Про соціальні послуги” соціальні послуги 

надаються надавачами соціальних послуг державного, комунального, 

недержавного секторів незалежно від джерел фінансування відповідно до 

державних стандартів соціальних послуг. У державному стандарті соціальних 

послуг: 1) встановлено вимоги щодо забезпечення необхідного рівня 

доступності соціальних послуг, зокрема на кожному етапі їх надання; 2) 

визначено зміст та обсяг, норми та нормативи, умови та порядок надання 

соціальних послуг, показники їх якості [136]. Стосовно більшості соціальних 

послуг, які передбачені у Переліку соціальних послуг, що надаються особам, 

які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати [80], розроблені та затверджені державні стандарти, а щодо інших – 

то відповідні проєкти оприлюднені для обговорення. Проаналізувавши їх,  

пропонуємо, насамперед, узгодити законодавче використання термінів 

“надавач соціальної послуги”, “суб’єкт який надає соціальну послугу”, 

“моніторинг якості соціальної послуги”, “визначення якості соціальної 

послуги”, “визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги”, 

“оцінка потреби особи у соціальних послугах”, “визначення потреби у 
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соціальних послугах”, “оцінка ефективності соціальної послуги”, “оцінка 

дотримання стандарту соціальної послуги”. Це допоможе узгодити державні 

стандарти відповідно до вимог Закону України “Про соціальні послуги”, а 

також сприятиме ефективності соціальних послуг. 

Стосовно ж дотримання етичних норм і правил, то, наприклад, 

відповідно до Міжнаpодних етичних cтандаpтів cоціальної pоботи, 

cоціальному пpацівникові належить завжди керуватися позиціями гуманізму й 

милоcеpдя, а саме: 1) не засуджувати клієнта, не дорікати йому; 2) запобігати 

можливості негуманного чи дискримінаційного поводження з індивідом чи 

групою людей; 3) захищати клієнта від фізичного і психологічного 

дискомфорту, розладу, небезпеки чи приниження. В Україні Наказом 

Міністерства у справах молоді та спорту від 09 вересня 2009 року № 1965 

затверджено Етичний кодекс спеціалістів з соціальної роботи в Україні, де 

зазначено основні принципи роботи спеціалістів із соціальної роботи, до яких 

належать: 1) повага до гідності кожної людини; 2) пріоритетність інтересів 

клієнта; 3) толерантність; 4) довіра та взаємодія у вирішенні проблем клієнта; 

5) доступність послуг; 6) конфіденційність; 7) дотримання норм професійної 

етики [112]. 

Отже, принципи соціального обслуговування осіб з інвалідністю – це 

ідеї, які визначають сферу надання соціального обслуговування, порядок 

встановлення прав та обов’язків суб’єктів правовідносин соціального 

обслуговування, механізм їх реалізації, а також гарантії захисту прав та 

законних інтересів осіб з інвалідністю. Пропонуємо статтю 3 Закону України 

“Про соціальні послуги” викласти у наступній редакції: “Основні принципи 

надання соціальних послуг: 1) принцип індивідуального підходу; 2) принцип 

доступності; 3) принцип добровільності; 4) принцип комплексності; 5) 

принцип конфіденційності; 6) принцип дотримання суб’єктами, що надають 

соціальні послуги, державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і 

правил. 
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РОЗДІЛ 2 

СУБ’ЄКТИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВА ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ НА СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

2.1. Суб’єкти, які надають соціальне обслуговування особам з 

інвалідністю  

Важливим елементом правовідносин соціального обслуговування загалом 

та осіб з інвалідністю зокрема, є суб’єкти. В літературі суб’єктів соціального 

обслуговування неодноразово досліджували, але стосовно соціального 

обслуговування осіб з інвалідністю наукові праці відсутні. А це має значення, бо 

специфіка надання соціального обслуговування передбачає певні особливості 

правосуб’єктності суб’єктів, які його надають. Тому необхідним є дослідження 

системи суб’єктів, що надають соціальне обслуговування особам з інвалідністю 

та особливостей їх галузевої правосуб’єктності. 

C. М. Cинчук, узагальнивши наукові рекомендації та пропозиції, 

cформульовані у фаховій літературі дійшла виcновку, що cуб’єктів, які 

надають соціальне забезпечення, cлід відноcити до узагальненої групи, яку 

називають cоціальними надавачами. А дефініцію таких cуб’єктів, наведену у 

Законі України “Про cоціальні поcлуги” від 2003 року науковець називає 

радше переліком, що не визначає оcобливостей їх правоcуб’єктності [155, 

с.124 - 125]. Адже, у Законі про соціальні послуги від 2003 року зазначалося, 

що суб’єктами, які надають соціальні послуги, є підприємства, установи, 

організації та заклади, незалежно від форми власності та господарювання, 

фізичні особи-підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що 

надають соціальні послуги, а також фізичні особи, які надають соціальні 

послуги. Таку позицію автора ми підтримуємо. Оскільки, якщо звернутися до 

“Великого тлумачного словника сучасної української мови”, то там зазначено, 

що дефініція – це стисле логічне визначення, яке містить найістотніші ознаки 
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визначуваного поняття [28, с. 290]. Юристи ж уважають, що правова дефініція 

– це коротке визначення якого-небудь поняття, яке відображає суттєві ознаки 

явища, предмета [50, с. 171]. Як бачимо, згадана вище дефініція не визначає 

найістотніших ознак поняття суб’єктів, що надають соціальне обслуговування, 

а відтак потребує доопрацювання.  

Закон України “Про соціальні послуги” від 17 січня 2019 року не вирішив 

проблеми дефініції суб’єктів, які надають соціальне обслуговування. Відповідно 

до пункту 6 статті 1 Закону, надавачі соціальних послуг – це юридичні та 

фізичні особи, фізичні особи-підприємці, включені до розділу “Надавачі 

соціальних послуг” Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг (далі – 

Реєстр) [136]. Із закону випливає, що визначальним критерієм віднесення 

суб’єктів до категорії надавачів соціальних послуг є включення їх до 

відповідного розділу Реєстру. Але Закон не пояснює змісту такого критерію, за 

яким відбувається віднесення суб’єктів до надавачів і включення їх до 

відповідного розділу Реєстру. Стаття 13 “Надавачі соціальних послуг” Закону 

містить перелік надавачів соціальних послуг, питання підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації, оплати праці фахівців, професіоналів 

та соціальних робітників надавачів соціальних послуг [136]. Більш 

інформативною стосовно ознак надавачів соціальних послуг є стаття 15 Закону, 

в якій закріплена норма права, що передбачає, яка саме інформація про 

надавачів соціальних послуг повинна міститися у Реєстрі. Стосовно юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців: 1) найменування; прізвище, ім’я та по-

батькові; 2) ідентифікаційний код юридичної особи чи реєстраційний номер 

облікової карти платника податків фізичної особи-підприємця; 3) організаційно-

правова форма, вид громадського об’єднання, благодійної чи релігійної 

організації; 4) місцезнаходження, місце реєстрації місця проживання або місце 

фактичного проживання, контактні телефони; 5) перелік соціальних послуг, які 

має право надавати надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови та 

порядок отримання; 6) дата та результати здійснення уповноваженими органами 
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контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог встановлених 

законодавством про соціальні послуги. Стосовно фізичних осіб, які надають 

соціальні послуги без ведення підприємницької діяльності: 1) прізвище, ім’я та 

по-батькові; 2) реєстраційний номер облікової карти платника податків або серія 

та номер паспорта; 3) число, місяць, рік народження; 4) стать; 5) громадянство; 

6) місце реєстрації місця проживання або місце фактичного проживання 

(перебування); 7) контактний телефон; 8) місце надання соціальних послуг з 

догляду конкретної особи, а також прізвище, ім’я та по-батькові особи, за якою 

здійснюється догляд, її реєстраційний номер облікової карти платника податків 

або серія та номер паспорта [136]. Закон надає право суб’єктам провадити свою 

діяльність, відповідно до законодавства про соціальні послуги, на підставі 

установчих та інших документів, якими визначено перелік соціальних послуг та 

категорії осіб, яким надаються такі послуги, за умови забезпечення їх 

відповідності критеріям діяльності надавачів соціальних послуг. Критерії 

діяльності надавачів соціальних послуг затверджені Постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185 [114]. Для надавачів 

соціальних послуг встановлено загальні та спеціальні критерії діяльності. До 

загальних критеріїв діяльності належать: 1) наявність установчих та інших 

документів, якими визначено перелік соціальних послуг, що відповідає 

класифікатору соціальних послуг, категорії осіб, яким надаються такі послуги, 

що підтверджується засвідченою в установленому порядку копією установчих 

та інших документів, випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 2) надання соціальних 

послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг, що 

підтверджується інформацією про діяльність надавача таких послуг; 3) 

відповідний фаховий рівень працівників надавача соціальних послуг, які 

надають такі послуги (соціальних працівників, соціальних менеджерів, фахівців 

із соціальної роботи, соціальних педагогів, психологів та інших), що 

підтверджується документом про освіту, свідоцтвом про підвищення 
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кваліфікації та/або про проходження атестації відповідно до законодавства; 4) 

відсутність фінансової заборгованості, що підтверджується довідкою 

територіальних органів ДФС про відсутність заборгованості з сплати податків і 

зборів (обов’язкових платежів); 5) наявність у працівників надавача соціальних 

послуг особистих медичних книжок та своєчасність проходження обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів; 6) наявність у надавача соціальних послуг 

приміщень, які відповідають ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. 

Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”, що документально 

підтверджуються фахівцем з питань технічного обстеження будівель і споруд, 

який має кваліфікаційний сертифікат; 7) інформування населення про наявні 

соціальні послуги та електронні сервіси (перелік соціальних послуг, категорії 

осіб, яким вони надаються, умови та порядок їх надання тощо) через електронні 

засоби комунікації та соціальні мережі, смс-інформування, друковану 

продукцію (буклети, ліфлети тощо) у формі, доступній для сприйняття особами 

з будь-якими порушеннями здоров’я; 8) наявність публічного звіту про 

діяльність з надання соціальних послуг, що підтверджується засвідченими в 

установленому порядку копіями звіту та результатів оцінки якості соціальних 

послуг (для надавачів соціальних послуг з досвідом роботи у сфері надання 

соціальних послуг понад три роки) [114]. Це загальні критерії діяльності і вони 

обов’язкові для всіх надавачів соціальних послуг. До спеціальних критеріїв 

належать: 1) наявність власного чи орендованого жилого приміщення, яке 

відповідає: ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і 

споруд. Основні положення”, що документально підтверджує фахівць з питань 

технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат; 

санітарним та протипожежним вимогам, що підтверджує засвідчена в 

установленому порядку копією декларації відповідності матеріально-технічної 

бази надавача вимогам законодавства з питань пожежної безпеки; 2) наявність 

матеріально-технічної бази, необхідної для забезпечення санітарно-гігієнічних 

норм, гарячого та холодного водопостачання та водовідведення, каналізації, 
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припливно-витяжної вентиляції відповідно до вимог ДБН В.2.2-9:2018 

“Громадські будинки та споруди. Основні положення”, що документально 

підтверджує фахівць з питань технічного обстеження будівель та споруд, який 

має кваліфікаційний сертифікат, висновком державної санітарно-

епідеміологічної експертизи, - для надання соціальних послуг, що передбачають 

цілодобове перебування/проживання, нічне або денне перебування у 

приміщенні надавача; 3) можливість забезпечення харчуванням отримувачів 

соціальних послуг для надавачів соціальних послуг, що надають соціальні 

послуги з догляду, притулку та інші послуги, якими передбачено таке 

харчування; 4) наявність автотранспортних засобів, що підтверджується 

інформацією про діяльність надавача соціальних послуг, для надавачів 

соціальних послуг, що надають соціальні послуги екстрено (кризово) і 

транспортні послуги; 5) наявність договору із закладом охорони здоров’я або 

ліцензії для провадження господарської діяльності з медичної практики [114]. 

Спеціальні критерії діяльності є обов’язковими лише для тих надавачів, які 

надають соціальні послуги із цілодобового перебування/проживання, нічного 

або денного перебування, у тому числі з харчуванням, а також для тих 

надавачів, що надають допоміжні соціальні послуги та соціальні послуги, які 

надають екстренно/кризово.  

Отже, істотними ознаками надавачів соціальних послуг, відповідно до 

нового Закону, є наявність установчих документів, де вказано, які соціальні 

послуги і кому їх надають та відповідність Критеріям діяльності суб’єктів, що 

надають соціальні послуги. Однак із аналізу Постанови № 185 одним із 

загальних критеріїв, є власне наявність установчих документів, якими 

визначено той самий перелік соціальних послуг, що відповідає класифікатору 

послуг та категорії осіб, яким надають такі послуги. Тому пропонуємо внести 

зміни та викласти частину 1 статті 13 Закону України “Про соціальні послуги” 

у такій редакції, де буде зазначено, що надавачі соціальних послуг провадять 

свою діяльність відповідно до законодавства про соціальні послуги, за умови 
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забезпечення їх відповідності Критеріям діяльності надавачів соціальних 

послуг. Але, незрозумілим із тексту Закону та Постанови № 185 є те, в якому 

порядку в установчих документах потенційні надавачі соціальних послуг, 

визначають які ж саме соціальні послуги і кому вони можуть надавати, 

оскільки Класифікатор соціальних послуг ще не затверджений Кабінетом 

Міністрів України. Тому вважаємо необхідним дослідити правові ознаки 

суб’єктів, які надають соціальні послуги, що є підставою віднесення їх до 

категорії соціальних надавачів у правовідносинах соціального обслуговування 

осіб з інвалідністю та сформулювати наукове поняття таких суб’єктів.  

Головною умовою вступу учасників суспільного життя у правовідносини 

соціального забезпечення є наявність у них правосуб’єктності. 

Проаналізувавши наукову літературу на предмет поняття правосуб’єктності, 

доходимо висновку, що правосуб’єктність – це властивість особи бути 

суб’єктом правовідносин. Однак, якщо стосовно функціонального призначення 

правової категорії “правосуб’єктність” серед науковців існує єдність, то 

сутнісні характеристики поняття правосуб’єктності у наукових працях 

різняться.  

Одні науковці доводять, що правосуб’єктність є поєднанням двох 

властивостей особи – правоздатності і дієздатності, визначаючи поняття 

правосуб’єктності як здатності фізичної особи мати суб’єктивні права та 

юридичні обов’язки, а також своїми діями набувати і реалізовувати 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки [1, с. 79; 66, с. 592; 175, с. 355]. Інші 

вчені наполягають на тотожності правосуб’єктності та правоздатності. 

Наприклад, П. М. Рабінович зазначає, що суб’єкт правовідносин – це 

правоздатний суб’єкт, який є носієм юридичних прав та обов’язків. Тобто, на 

його думку, правоздатність і є правосуб’єктністю [145, с. 75]. П.Д. Пилипенко, 

досліджуючи правосуб’єктність у трудових правовідносинах, наголошує, що 

саме дієздатність є єдиним чинником, який має важливе значення для того, 

щоб суб’єкт права міг стати учасником правовідносин, і саме дієздатність 
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означатиме правосуб’єктність учасника правовідносин [81, с. 112]. Ще одна 

група науковців наголошує на трискладовості правосуб’єктності: 

правоздатності, дієздатності та деліктоздатності [58, с. 115; 94, с. 71]. Інші 

доповнюють правосуб’єктність правовим статусом особи [36, с. 113; 184, с. 73-

73]. Наприклад, О. І. Кульчицька вважає, що для вступу у правовідносини 

особа повинна володіти правоздатністю, дієздатністю, а також правовим 

статусом [59, с. 34-36].  

Стосовно “деліктоздатності” як складової правосуб’єктності, то згідно з 

позицією С. С. Алексєєва [3], “деліктоздатність” як окрему властивість особи 

можна виділяти лише в тих випадках, коли в певній галузі права наявні 

особливості щодо відповідальності осіб. У праві соціального забезпечення 

таких особливостей не знаходимо, тому вважаємо, що вона не є окремою 

складовою галузевої правосуб’єктності, а охоплюється поняттям дієздатності 

особи. Відповідно до Цивільного Кодексу України дієздатність – це здатність 

фізичної особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх 

здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні 

обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх 

невиконання. 

Ще одним елементом правосуб’єктності вчені пропонують вважати 

правовий статус особи. З цією позицією ми не погоджуємося з таких міркувань. 

Правовий статус, на думку П.М. Рабіновича, це комплекс суб’єктивних 

юридичних прав та юридичних обов’язків [145, с. 100]. За висновком П.Д. 

Пилипенка, правий статус – це явище об’єктивної дійсності, яке не характеризує 

учасника правовідносин, а є середовищем, у якому суб’єкти права набувають 

ознак (правосуб’єктності) і стають суб’єктами правовідносин [82, с. 142]. Тож 

правовий статус суб’єкта, який надає соціальне обслуговування особам з 

інвалідністю існує безвідносно до конкретної особи, є самостійною правовою 

категорією та не входить до складу галузевої правосуб’єктності. 
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Отже, складовими галузевої правосуб’єктності суб’єктів, які надають 

соціальні послуги, у правовідносинах соціального обслуговування є лише 

правоздатність та дієздатність. Правоздатність як властивість особи, яка 

передбачає можливість мати права й обов’язки, не залежить від її волі та 

свідомості, є однаковою за змістом та моментом виникнення для усіх фізичних 

осіб, незалежно від галузевої належності правовідносин. Правоздатність не 

може складатись з змінних та незмінних елементів; не залежить від настання 

соціального ризику чи організаційно-правової форми соціального забезпечення 

[155, с. 66]. Відтак, для всіх фізичних осіб-суб’єктів, які надають соціальне 

обслуговування особам з інвалідністю, правоздатність завжди є загальною та 

однаковою за змістом та обсягом.  

Іншою важливою складовою галузевої правосуб’єктності є дієздатність. 

Якщо говорити про дієздатність, як складову правосуб’єктності фізичних осіб - 

суб’єктів, які надають соціальне обслуговування особам з інвалідністю, то на 

нашу думку, вона буде тотожною цивільно-правовій дієздатності, отже, 

наставатиме з досягненням особою, яка надає соціальне обслуговування 

особам з інвалідністю з 18 років, або в момент її одруження, або в момент 

укладення трудового договору чи початку зайняття підприємницькою 

діяльністю, або з моменту народження в особи дитини, але не раніше 

досягнення такою особою 16-річного віку.  

Наведена вище характеристика правоздатності та дієздатності як 

складових правосуб’єктності суб’єкта, що надає соціальне обслуговування 

особам з інвалідністю, стосується фізичних осіб. Однак у теорії права прийнято 

розмежовувати поняття правосуб’єктності фізичної та юридичної осіб.  

За Цивільним кодексом України юридичні особи, залежно від порядку їх 

створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних 

осіб публічного права. Юридичні особи приватного права, які є суб’єктами, що 

надають соціальне обслуговування особам з інвалідністю, створюються на 

підставі установчих документів (статут, засновницький договір, модельний 
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статут). Установчі документи визначають правосуб’єктність юридичних осіб 

приватного права у правовідносинах із соціального обслуговування осіб з 

інвалідністю. Юридичні особи публічного права створюються розпорядчими 

актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. До юридичних осіб 

публічного права належать державні органи, органи місцевого 

самоврядування, державні та комунальні підприємства, установи та організації. 

Згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише 

на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і 

законами України. Відтак, і правосуб’єктність юридичних осіб публічного 

права – суб’єктів, які надають соціальне обслуговування особам з інвалідністю 

визначається вказаними актами. Отже, правосуб’єктність юридичних осіб - 

суб’єктів, що надають соціальне обслуговування особам з інвалідністю, 

складається із правоздатності та дієздатності. 

У Цивільному кодексі зазначено, що юридичні особи наділені загальною 

правоздатністю. Тобто юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та 

обов’язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть 

належати лише людині. Положення про загальну правоздатність стосується 

юридичних осіб приватного права. Коли ж мова ідеться про юридичних осіб 

публічного права, то вони діють на підставі нормативно-правових актів, у яких 

і визначено завдання та мету, для реалізації яких такі юридичні особи 

створено. Звідси висновок, що юридична особа публічного права може мати 

лише ті права та обов’язки, які необхідні їй для виконання відповідних завдань 

та мети діяльності. Відтак, можемо говорити, що для юридичних осіб 

публічного права властива спеціальна правоздатність. І коли наявні 

правовідносини соціального обслуговування, то основу спеціальної 

правоздатності юридичної особи становитиме обов’язок надати особі з 

інвалідністю відповідну форму соціального обслуговування. 
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Дієздатність юридичної особи означає, що вона своїми діями може 

отримувати, створювати і здійснювати цивільні права та обов’язки. 

Здійснюється вона органами юридичної особи, які діють відповідно до 

установчих документів та закону. Дієздатність юридичних осіб є 

універсального характеру. 

Отже, на нашу думку, критерієм для виокремлення юридичних осіб 

публічного та приватного права, які є суб’єктами правовідносин із соціального 

обслуговування осіб з інвалідністю, з-поміж інших юридичних осіб, є 

визначений у законі, підзаконному нормативно-правовому акті чи статуті 

обов’язок відповідної юридичної особи надавати соціальне обслуговування 

особам з інвалідністю, а також відповідність Критеріям діяльності суб’єктів, 

що надають соціальні послуги. 

Фізичні та (або) юридичні особи, які володіють галузевою 

правосуб’єктністю та здійснюють фактичну поведінку в межах їхнього 

галузевого правового статусу, стають учаcниками правовідноcин соціального 

обслуговування осіб з інвалідністю. Відповідно до позиції С. С. Алексеєва, 

“правовідноcини – це зв’язок між cуб’єктами, які мають суб’єктивні права та 

юридичні обов’язки” [3, с. 66]. В.В. Волинець наголошує, що навіть якщо 

припустити, що метою права є не людина, а супільство і держава, все одно як 

дія права, так і його оцінювання можливі тільки через окрему людську 

особистість [30, с.93]. П.М. Рабінович відзначає, що “юридичні відноcини – це 

передбачені юридичною нормою ідеологічні cуспільні відноcини, які 

виражаються у взаємних юридичних правах та обов’язках cуб’єктів права. 

Cоціальне призначення таких юридичних відноcин – cтворювати cуб’єктам 

права конкретні cоціальні можливості для задоволення певних їхніх потреб або 

влаcними діями, або діями інших cуб’єктів” [145, с. 133]. Соціальне 

обcлуговування надають для того, щоб допомогти особі подолати негативні 

наслідки складних життєвих обставин, зумовлених інвалідністю. Відтак, 

головною метою вcтупу cуб’єктів, які надають cоціальне обcлуговування, у 
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відповідні правовідноcини, буде cтворення для осіб з інвалідністю конкретних 

cоціальних можливоcтей, що могли б cприяти задоволенню їхніх cпецифічних 

потреб.  

Отже, до правових ознак суб’єктів, що надають соціальні послуги особам 

з інвалідністю належать: 1) галузева правосуб’єктність та 2) мета створення – 

надання соціальних послуг особам з інвалідністю. Але виділені нами правові 

ознаки, характерні для усіх соціально зобов’язаних суб’єктів правовідносин 

соціального обслуговування. З урахуванням різноманіття таких суб’єктів, для 

більш детального аналізу їхніх правових ознак, вважаємо за необхідне, спершу 

їх класифікувати. 

Беручи до уваги класифікацію соціальних надавачів, розробила С. М. 

Синчук [155, с.127], пропонуємо відповідно класифікувати і систему суб’єктів, 

які надають соціальне обслуговування особам з інвалідністю. Науковець 

критерієм для такої класифікації обрала правову підставу виникнення 

правосуб’єктності. За цим критерієм можна виділити: суб’єктів, які надають 

соціальне обслуговування особам з інвалідністю обов’язково відповідно до 

законодавства, і тих, які надають соціальне обслуговування особам з 

інвалідністю добровільно. Окрім того Н. Б. Болотіна, серед надавачів 

соціальних виплат та послуг, розрізняє суб’єктів, які спеціально створені для 

здійснення соціального захисту населення, та суб’єктів, для яких здійснення 

соціального захисту становить лише частину їхньої компетенції, або ж фізичні 

особи, які виявили бажання надавати конкретні види соціальних послуг, мають 

право надавати таке соціальне забезпечення та відповідають законодавчо 

визначеним критеріям [9, с. 161]. 

На нашу думку, систему суб’єктів, які надають соціальне 

обслуговування особам з інвалідністю утворюють: 

- державні органи, органи місцевого самоврядування та органи 

об’єднаних територіальних громад, які виконують важливі організаційні, 

контролюючі функції задля реалізації державою конституційного обов’язку з 
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соціального обслуговування осіб з інвалідністю, є втілювачами соціальної 

політики держави у реальних правовідносинах. До таких суб’єктів відносимо: 

Міністерство соціальної політики України, департаменти та управління 

соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, 

Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, органи 

місцевого самоврядування з питань, делегованих їм державою, та органи 

об’єднаних територіальних громад. 

- державні органи, підприємства, установи та організації, які створено 

державою для безпосереднього надання соціального обслуговування особам з 

інвалідністю. У цій категорії необхідно виділити підвиди суб’єктів соціального 

обслуговування. Критерієм для такого виділення, на нашу думку, буде: обсяг 

компетенції соціального надавача, спрямованої на надання соціального 

обслуговування особам з інвалідністю. За цим критерієм, до одного підвиду 

органів, підприємств, установ, організацій доцільно відносити тих, для яких 

надання соціального обслуговування не є основною функцією (до таких 

належать соціальні страхові фонди, Фонд України соціального захисту 

інвалідів) [23, c. 407]. До другого підвиду відносимо ті органи, підприємства, 

установи, організації, для яких надання соціального обслуговування особам з 

інвалідністю є головним завданням, визначеним при їх створенні у 

законодавстві та в установчих документах, до таких належать: протезно-

ортопедичні підприємства, територіальні центри соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), будинки-інтернати для громадян похилого віку 

та інвалідів, геріатричні пансіонати, пансіонати для ветеранів війни та праці, 

спеціальні будинки-інтернати для престарілих та інвалідів, дитячі будинки-

інтернати, психоневрологічні інтернати, реабілітаційні установи, які надають 

реабілітаційні заходи особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю) [23, c. 

407]. 

- підприємства, установи та організації, благодійні організації, 

громадські організації, волонтери, реабілітаційні установи, фізичні особи-
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підприємці, фізичні особи, які є учасниками соціально-забезпечувальних 

правовідносин у межах недержавних організаційно-правових форм 

соціального забезпечення. 

У наведеній вище класифікації суб’єктів, які надають соціальне 

обслуговування особам з інвалідністю, відсутня держава. Це пояснюємо тим, 

що ми не вважаємо державу соціально-зобов’язаним суб’єктом у галузевих 

правовідносинах. Адже держава лише гарантує і cтворює умови для надання 

cоціального обcлуговування особам з інвалідністю. Підтвердженням цього є й 

положення cтатті 46 Конcтитуції України, яка закріплює право громадян на 

cоціальний захиcт із боку держави. Як відзначає C. М. Cинчук, держава є 

cуб’єктом виконання конcтитуційного обов’язку гарантувати матеріальне 

забезпечення громадянам, що зазнали впливу cоціального ризику. Вона 

повинна визначити оптимальні механізми регулювання відноcин, які 

ґрунтуються на баланcі cоціальних потреб наcелення та економічних 

можливоcтей держави на конкретному етапі його іcторичного розвитку. 

Виконуючи функцію гаранта, держава зобов’язуєтьcя зробити доcтупною для 

своїх громадян конcтитуційно та законодавчо закріплену cукупність 

cоціальних благ (пенcій, поcлуг, пільг, допомог) [155, с. 122].  

Держава з метою належного виконання такого обов’язку cтворила 

cиcтему державних органів, уcтанов та організацій, які від імені держави 

зобов’язані вcтупати з особами з інвалідністю у правовідноcини з їхнього 

cоціального обcлуговування. Також держава cтворює умови для можливоcті 

виконувати таку діяльність іншим cуб’єктам. Тому займатиcя діяльніcтю щодо 

cоціального обcлуговування осіб з інвалідністю можуть і юридичні оcоби 

приватного права, фізичні оcоби-підприємці або ж і фізичні оcоби [13, с. 54]. 

Підтвердженням цього є положення Закону України “Про cоціальні поcлуги”, 

де законодавець під cуб’єктами, що надають cоціальні послуги, визначає 

юридичних та фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці, які внесені до розділу 
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“Надавачі соціальних послуг” Реєстру надавачів та отримувачів соціальних 

послуг [136]. 

Державними органами, які організовують функціонування системи 

суб’єктів соціального обслуговування осіб з інвалідністю, є Міністерство 

соціальної політики України, департаменти та управління соціального захисту 

населення місцевих державних адміністрацій, органи місцевого 

самоврядування з питань, делегованих їм державою, органи об’єднаних 

територіальних громад, а також Уповноважений Президента України з прав 

людей з інвалідністю. 

Міністерство соціальної політики України є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Кабінет Міністрів 

України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

праці та соціальної політики, зокрема і у сфері надання соціальних послуг [85].  

Міністерство соціальної політики України є юридичною особою 

публічного права, як державний орган фінансується з державного бюджету 

України. 

Як центральний орган виконавчої влади, на Міністерство, відповідно до 

Положення про Міністерство соціальної політики України, у сфері соціального 

обслуговування осіб з інвалідністю, покладено такі завдання: 1) забезпечення 

формування та реалізації державної політики у сфері соціальних послуг 

особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і не можуть самостійно їх подолати; 2) здійснення державного 

нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про надання 

соціальних послуг [85]. 

Відповідно до визначених Положенням завдань у сфері соціального 

обслуговування осіб з інвалідністю, Міністерство має закріплені 

повноваження, а саме, визначає потребу в утворенні державних установ, що 

надають соціальне обслуговування, координує роботу з їх утворення, здійснює 

організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами місцевих 
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державних адміністрацій з питань соціального захисту населення, а зокрема і 

надання соціальних послуг; організовує роботу з виявлення осіб, які 

потребують соціальних послуг, а також і організовує надання соціальних 

послуг особам з інвалідністю; виступає в установленому порядку замовником 

науково-дослідних робіт з визначення стратегії соціальної політики у сфері 

соціальних послуг [85]. 

Фактично повноваження Міністерства зводяться до організаційно-

координаційних у сфері соціального обслуговування осіб з інвалідністю. А 

основне функціональне навантаження щодо безпосереднього виконання на 

місцях державної політики (створення спеціалізованих установ, контроль за їх 

діяльністю, облік такої діяльності та інше) у сфері соціального обслуговування 

осіб з інвалідністю покладено на департаменти та управління соціального 

захисту місцевих державних адміністрацій. 

На місцевому рівні владними повноваженнями у сфері надання 

соціального обслуговування осіб з інвалідністю наділені департаменти 

соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської 

державної адміністрацій, а також управління соціального захисту населення 

районної, районної у м. Києві та Севастополі державної адміністрацій. Види 

територіальних органів управління у сфері соціального обслуговування осіб з 

інвалідністю, диференційовано залежно від рівня державної адміністрації, при 

якій останні створено. 

Порядок створення, правосуб’єктність та правовий статус департаментів 

та управлінь соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій 

визначено відповідними Положеннями, розробленими на основі Методичних 

рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи з питань 

соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, 

затверджених наказом Міністерства соціальної політики України [116]. 

Відповідно до пункту 3.2 Методичних рекомендацій, департамент 

підпорядкований голові відповідної державної адміністрації, а підконтрольний 
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та підзвітний Міністерству соціальної політики України. Відповідно ж до 

пункту 4.2 місцевий структурний підрозділ соціального захисту (управління 

соціального захисту) підпорядкований голові відповідної державної 

адміністрації, а підконтрольний та підзвітний департаменту відповідної 

обласної державної адміністрації [116]. У науці адміністративного права вчені 

обґрунтовують думку про те, що підпорядкування державних органів може 

бути різним за ступенем повноти. За цим критерієм підпорядкування 

державного органу розділено на повне та часткове [65, с. 500]. Відносно 

департаментів та управлінь соціального захисту населення поділяємо позицію 

О. І. Кульчицької, яка з цього приводу у своїй науковій праці висловила думку, 

що наявне подвійне підпорядкування цих державних органів [59, с. 124].  

Зокрема, на підтвердження такого висновку свідчать наступні 

положення. Департамент утворює голова відповідної обласної державної 

адміністрації, а управління – голова районної державної адміністрації. 

Департамент і управління входять до складу тих адміністрацій, що їх утворили 

[116]. Також, департамент очолює директор, якого призначає на посаду і 

звільняє з посади голова обласної, Київської та Севастопольської міської 

держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за 

погодженням з Міністерством соціальної політики в установленому 

законодавством порядку. Відповідно, управління очолює начальник, якого 

призначає на посаду і звільняє з посади голова районної, районної у містах 

Києві та Севастополі державної адміністрації згідно із законодавством про 

державну службу за погодженням з директором департаменту соціального 

захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської 

держадміністрацій в установленому законодавством порядку. 

До повноважень голови місцевої державної адміністрації також 

віднесено питання про чисельність, кошторис, видатки департаментів та 

управлінь. Такий стан свідчить про повне підпорядкування департаментів, 

управлінь головам відповідних державних адміністрацій, а часткове 
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Міністерству соціальної політики. О. І. Кульчицька на цій підставі 

обґрунтовано зробила висновок, і ми його підтримуємо, про те, що 

департаменти та управління не варто визнавати територіальними органами 

Міністерства соціальної політики [59, с. 125].  

Відповідно до Методичних рекомендацій, повноваження департаментів 

у сфері соціального обслуговування осіб з інвалідністю можна згрупувати за 

їх спрямованістю: 1) програмно-аналітичні повноваження. Вивчають потребу 

адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах; аналізують 

та узагальнюють потребу в забезпеченні технічними та іншими засобами 

реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні 

компенсаційних виплат, передбачених законодавством України; 2) 

організаційно-методичні повноваження. Забезпечує організацію роботи з 

створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання 

соціальних послуг особам з інвалідністю, спрямовує та координує діяльність 

обласного, Київського та Севастопольського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей і молоді; координує та методологічно забезпечує 

діяльність територіальних центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) та інших соціальних закладів, установ та служб у 

реалізації законодавства України; співпрацює з навчальними закладами щодо 

підготовки соціальних працівників, фахівців з соціальної роботи, інших 

фахівців для відповідних територій, координує роботу з підвищення їх 

кваліфікації; 3) повноваження щодо створення, реорганізації, ліквідації та 

обліку інших суб’єктів соціального обслуговування осіб з інвалідністю. 

Забезпечує ведення реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг; бере 

участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво 

установ і закладів соціального захисту осіб з інвалідністю та ін.; 4) 

контрольно-наглядові повноваження за якістю соціального обслуговування 

осіб з інвалідністю; 5) сприяння та співпраця з іншими суб’єктами 
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соціального обслуговування осіб з інвалідністю щодо діяльності з надання 

соціальних послуг. 

З розвитком інституту омбудсмена в Україні і з урахуванням 

зарубіжного досвіду функціонування спеціалізованих омбудсменів, Указом 

Президента України від 01 грудня 2014 року було утворено інститут 

Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю. Метою 

цього Указу визначено забезпечення відповідних умов для реалізації 

громадянських, соціальних, економічних, культурних прав та законних 

інтересів осіб з інвалідністю, в тому числі тих, які отримали інвалідність у 

зоні проведення АТО, інвалідів війни, а також недопущення їх дискримінації 

й виховання поваги до особливостей таких людей [143]. Також цим Указом 

було затверджено Положення про Уповноваженого Президента України з 

прав людей з інвалідністю. Відповідно до Положення, основними завданнями 

Уповноваженого є: 1) моніторинг додержання в Україні прав та законних 

інтересів людей з інвалідністю, виконання Україною міжнародних 

зобов’язань у цій сфері, внесення в установленому порядку Президентові 

України пропозицій щодо припинення, усунення, запобігання обмеженню та 

порушенню прав та законних інтересів людей з інвалідністю; 2) вживання 

заходів щодо налагодження взаємодії органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування з питань забезпечення прав та законних інтересів 

людей з інвалідністю; 3) внесення Президентові України пропозицій щодо 

підготовки проектів законів, актів Президента України з питань захисту 

громадянських, соціальних, економічних, культурних прав та законних 

інтересів людей з інвалідністю, створення умов для реалізації ними таких 

прав та законних інтересів; 4) участь у підготовці проектів нормативно- 

правових актів з питань захисту прав та законних інтересів людей з 

інвалідністю, забезпечення умов для реалізації їх громадських, соціальних, 

економічних та культурних прав, недопущення дискримінації та 

забезпечення рівних можливостей для людей з інвалідністю в усіх сферах 
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суспільного життя, поваги до особливостей інвалідів і визнання їхніх як 

компонента людської різноманітності; 5) участь у межах компетенції в 

експертизі законів, які надійшли на підпис главі держави, законопроектів, які 

пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради 

України в порядку законодавчої ініціативи, інших законопроектів, які 

стосуються прав та законних інтересів людей з інвалідністю; 6) підготовка та 

організація заходів за участю Президента України, у тому числі 

міжнародного характеру, з питань забезпечення прав та законних інтересів 

людей з інвалідністю; 7) інформування громадськості про здійснення 

Президентом України конституційних повноважень щодо забезпечення 

додержання прав та законних інтересів людей з інвалідністю [143]. На 

практиці виконання Уповноваженим його завдань, на жаль, не завжди 

призводить до реалізації його основної мети – виконання правозахисних 

функцій у сфері додержання прав та законних інтересів осіб з інвалідністю.  

У правовідносинах із соціального обслуговування осіб з інвалідністю 

представляють державу та наділені нею делегованими повноваженнями і 

органи місцевого самоврядування. Відповідно до частини 1 статті 12 Закону 

України “Про соціальні послуги”, до уповноважених органів системи надання 

соціальних послуг належать виконавчі органи міських рад міст обласного 

значення, рад об’єднаних територіальних громад [136]. 

Спеціальна правосуб’єктність органів місцевого самоврядування у 

сфері соціального обслуговування осіб з інвалідністю передбачена Законами 

України “Про місцеве самоврядування”, “Про соціальні послуги”, “Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, “Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні”. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 року 

схвалено “Концепцію реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні”. У межах децентралізації влади 

передбачено й реформування системи управління у сфері соціальної 
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політики. Згідно з цим реформуванням, до повноважень органів місцевого 

самоврядування базового рівня належить забезпечення надання соціальної 

допомоги через територіальні центри. Тобто у зв’язку з реформою 

децентралізації влади передбачається розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування у сфері соціального обслуговування. Основними 

перевагами такого розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування, за умов належного виконання ними своїх обов’язків, 

вважаємо, такі: удосконалення адміністрування соціальних послуг; створення 

системи моніторингу та оціннювання якості соціальних послуг; перехід на 

фінансування соціальної послуги, а не закладу. Наприклад, у Житомирській 

області створено Брусилівську селищну об’єднану територіальну громаду, 

діяльність якої у сфері надання соціальних послуг Асоціація ОТГ, визнала 

кращою. Основними здобутками Брусилівської селищної ОТГ у сфері 

соціальних послуг можна вважати те, що: соціальними послугами охоплено 2 

794 особи із 14-тисячного населення громади; у 17 старостатах у міні-центрах 

надання соціальних та реабілітаційних послуг працюють 29 соціальних 

робітників, 16 фахівців із соціальної роботи, 2 фахівці з соціальної роботи та 

1 психолог; створено 2 будинки сімейного типу, де виховують 15 дітей; у 

2017 році створено патронатну сім’ю та запроваджено нову інноваційну 

послугу – патронат над дитиною [37]. 

З метою методичної допомоги об’єднаним територіальним громадам 

щодо виконання повноважень у сфері соціального захисту населення, 

Міністерством соціальної політики України було видано Наказ, яким 

затверджено “Методичні рекомендації щодо організації та забезпечення 

діяльності об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту 

населення та захисту прав дітей” від 14 червня 2018 року № 890. 

Дослідивши правосуб’єктність Міністерства соціальної політики 

України, департаментів та управлінь місцевих державних адміністрацій, 

Уповноваженого Президента України з прав осіб з інвалідністю, органів 
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місцевого самоврядування, органів об’єднаних територіальних громад 

вважаємо, що хоча такі суб’єкти виступають від імені держави, втілюють її 

соціальну політику, однак вони не є суб’єктами - надавачами соціального 

обслуговування осіб з інвалідністю, а лише виконують важливі організаційно 

- координаційні, дозвільні, контролюючі функції щодо надання соціального 

обслуговування особам з інвалідністю. У Законі “Про соціальні послуги” від 

17 січня 2019 року вказані суб’єкти правовідносин соціального 

обслуговування іменуються як “уповноважені органи системи надання 

соціальних послуг” [136]. Стаття 11 Закону містить перелік повноважень 

уповноважених органів системи надання соціальних послуг. Аналіз вказаних 

повноважень, дає підставу говорити про залучення лише одного “нового” 

повноваження, яке віднесено до повноважень Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві та Севастополі 

державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного 

значення, рад об’єднаних територіальних громад - забезпечення ведення 

Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг [136]. Однак сама 

процедура ведення Реєстру у Новому Законі не визначена. Зазначено, що 

порядок формування, ведення та доступу до Реєстру затверджує Кабінет 

Міністрів України.  

Окрему роль у соціальному обслуговуванні осіб з інвалідністю 

відіграють цільові страхові фонди. Відповідно до Основ законодавства 

України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування таким 

фондом, що фінансує соціальні послуги, які надають особам з інвалідністю, є 

Фонд соціального страхування України. 

У юридичній літературі вчені пропонують називати цільові страхові 

фонди соціальними фондами, “оскільки саме так відображено їх цільове 

призначення: ефективна реалізація соціальних завдань, а зокрема і 

фінансування соціальних послуг” [158, с. 36]. Узагальнивши галузевий 
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правовий статус, О. І. Кульчицька у своєму науковому дослідженні 

запропонувала використовувати термін “соціальні страхові фонди”, а під 

терміном “соціальні страхові фонди” розуміти – некомерційні, самоврядні 

організації, які, відповідно до закону наділені державними владними 

повноваженнями цільового характеру з метою акумуляції страхових внесків та 

забезпечують завдяки цим внескам фінансування соціальних виплат та послуг, 

а також адміністративних витрат, необхідних для здійснення цієї діяльності 

[59, с. 144]. Таке визначення, на нашу думку, є вдалим, оскільки допоможе 

відмежувати їх від інших страхових фондів, тобто таких, які є страховими, але 

не фінансують соціальних виплат. 

Галузева правосуб’єктність соціальних страхових фондів є обмеженою. 

Цивільний кодекс України передбачає, що цивільна правоздатність юридичної 

особи може бути обмежена лише за рішенням суду. Однак уважаємо, що в 

деяких випадках такі обмеження правоздатності можуть бути передбаченні і на 

рівні законодавства. Відповідно до статті 14 “Основ законодавства про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування України” соціальні 

страхові фонди беруть на себе зобов’язання щодо фінансування виплат за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Відтак, вважаємо, 

що цивільна правоздатність соціальних страхових фондів є обмеженою і 

ґрунтується на принципі цільового використання коштів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Окреме місце у системі суб’єктів, які надають соціальне 

обслуговування особам з інвалідністю належить Фонду України соціального 

захисту інвалідів. 

Відповідно до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, 

затвердженого наказом Міністерства соціальної політики, цей Фонд є 

бюджетною установою, діяльність якої спрямовує, координує та контролює 

Міністерство соціальної політики України [118].  
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Одним із основних завдань Фонду визначено виконання програм щодо 

соціального захисту осіб з інвалідністю [118]. Відповідно до повноважень 

Фонду належить надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій, за 

рахунок зібраних сум адміністративно-господарських санкцій та пені на 

створення спеціальних робочих місць для працевлаштування осіб з 

інвалідністю, забезпечення функціонування всеукраїнських, державних, 

міжрегіональних центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю і 

державних центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, фінансування 

заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з 

інвалідністю тощо [118]. 

Фонд також розробляє та подає Міністерству соціальної політики 

України пропозиції щодо визначення потреби в коштах для надання фінансової 

допомоги, цільової позики, дотацій на створення спеціальних робочих місць 

для працевлаштування осіб з інвалідністю, забезпечення функціонування 

всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації 

осіб з інвалідністю і державних центрів соціальної реабілітації дітей з 

інвалідністю, фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну 

реабілітацію осіб з інвалідністю, фінансування витрат на професійну 

підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку осіб з інвалідністю й 

інші заходи, визначені законом [118]. 

Отже, повноваження Фонду у сфері соціального обслуговування осіб з 

інвалідністю зводяться до акумулювання коштів та визначення потреби у їх 

спрямованості у певні регіони, а також у інформаційному забезпеченні 

Міністерства з приводу необхідності створення спеціалізованих державних 

установ, що надають соціальне обслуговування особам з інвалідністю у певних 

регіонах. 

Суб’єктами, для яких надання соціального обслуговування особам з 

інвалідністю є головним завданням, визначеним таким при їх створенні, є 

спеціалізовані державні та комульні підприємства та установи. Протезно-
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ортопедичні підприємства є спеціалізованими державними підприємствами, а 

територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг), будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, 

геріатричні пансіонати, пансіонати для ветеранів війни та праці, спеціальні 

будинки-інтернати для престарілих та інвалідів, дитячі будинки-інтернати, 

психоневрологічні інтернати, реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю становлять таку категорію суб’єктів, які надають 

соціальне обслуговування інвалідам, як спеціалізовані державні установи. 

Ознакою, яка об’єднує їх у одну групу, є зміст вчинюваної діяльності. Таким є 

здійснення соціального обслуговування з метою підтримки та соціальної 

адаптації осіб, які зазнали соціального ризику [164, с. 17]. 

Головною умовою вступу спеціалізованих державних підприємств та 

установ у правовідносини з соціального обслуговування є наявність у них 

правосуб’єктності. Їх правосуб’єктність є спеціальною, адже, як і державні 

органи, вони створені для виконання передбачених законодавством для них 

завдань. Визначено таку правосуб’єктність відповідними нормативно-

правовими актами, що регулюють сферу відносин, суб’єктами яких вони є, та 

положеннями, що регулюють порядок їх створення та діяльності. Зокрема 

такими положеннями є: “Типове Положення про територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417; 

“Типове Положення про будинок – інтернат для громадян похилого віку та 

інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни та праці 

“затверджене Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 

29 грудня 2001 року № 549; “Типове Положення про спеціальний будинок – 

інтернат” затверджене Наказом Міністерства соціальної політики України від 

09 листопада 2011 року № 432; “Типове положення про дитячий будинок – 

інтернат” затверджене Наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України від 02 квітня 2002 року № 173; “Типове Положення про 
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психоневрологічний інтернат” затверджене Постановою Кабінету Міністрів 

України від 14 грудня 2016 року № 957; “Типове положення про центр 

комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю” затверджене Наказом 

Міністерства соціальної політики України від 09 серпня 2016 року № 855. 

Доцільно відзначити, що основна відмінність таких установ від 

державних органів полягає у передусім у тому, що перші не наділені владними 

повноваженнями. Інші ж ознаки державних установ відповідають ознакам 

державних органів, розроблених наукою адміністративного права. До таких 

ознак варто відносити: спрямованість діяльності на реалізацію функцій 

держави, виконання законодавчих та нормативних актів вищого рівня; 

наявність у такого органу компетенції (предмет відання, права та обов’язки, 

територіальність); безперервний характер діяльності; офіційні трудові 

відносини з працівниками та утворення системи організаційних зв’язків, 

алгоритму діяльності [65, с. 497].  

Проаналізувавши положення, що регулюють порядок утворення та 

діяльності спеціалізованих державних підприємств і установ, що надають 

соціальне обслуговування особам з інвалідністю, можна виділити такі їх 

правові ознаки: 1) такі підприємства та установи створюють з метою 

забезпечення виконання конституційного обов’язку держави із соціального 

обслуговування осіб з інвалідністю; 2) порядок їх створення передбачає 

ухвалення певним державним органом відповідного рішення. Наприклад, 

територіальний центр соціального обслуговування створюється за рішенням 

відповідного органу місцевої виконавчої влади за погодженням з 

Міністерством соціальної політики АРК, департаментами соціального захисту 

населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій; 3) держава наділяє їх лише тими правами та обов’язками, які 

необхідні для реалізації завдань з соціального обслуговування осіб з 

інвалідністю, відтак можемо говорити про наявність у них спеціальної 

правосуб’єктності; 4) у таких підприємств та установ відсутні владні 
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повноваження; 5) фінансування діяльності державних підприємств та установ 

відбувається здебільшого за кошти місцевих бюджетів [14, с. 17]. Так, 

територіальний центр утрюють за кошти, які виділяють з місцевих бюджетів 

на соціальний захист населення, завдяки іншим надходженням, а будинки-

інтернати, пансіонати фінансують з обласних бюджетів. 

Суб’єктами, які надають соціальне обслуговування особам з 

інвалідністю на добровільних засадах можуть бути й інші підприємства 

приватної форми власності, благодійні організації, громадські організації, 

волонтери, реабілітаційні центри, фізичні особи-підприємці, фізичні особи 

тощо.  

Відповідно до Закону України “Про благодійництво та благодійні 

організації”, фізичні та юридичні особи можуть займатися благодійництвом 

самостійно або разом із відповідними благодійними організаціями, 

зареєстрованими у визначеному законом порядку. Серед законодавчо 

закріплених напрямів здійснення благодійності – поліпшення матеріального 

становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації 

малозабезпечених, безробітних, осіб з інвалідністю, інших осіб, які потребують 

піклування, а також надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші 

вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів; надання допомоги 

громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, 

техногенних та інших катастроф, унаслідок соціальних конфліктів, нещасних 

випадків, а також жертвам репресій, біженцям [100]. Тому фізичні і юридичні 

особи, які займаються благодійництвом у вказаних напрямах будуть 

суб’єктами соціального обслуговування осіб з інвалідністю.  

Суб’єктами, які надають соціальне обслуговування особам з 

інвалідністю на добровільних засадах можуть бути і фізичні особи, які виявили 

бажання надавати конкретні види соціальних послуг та мають відповідну для 

надання соціальних послуг освіту і схильні за особистими рисами до надання 

соціальних послуг [137]; особи – волонтери [103]; працездатні особи, які не 
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працюють та надають соціальні послуги особам похилого віку, особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю, хворим, не здатним до 

самообслуговування, які потребують постійної сторонньої допомоги [62]. 

Тож суб’єктами, які надають соціальне обслуговування особам з 

інвалідністю на добровільних засадах набувають статусу надавачів 

безкорисливо, за власним волевиявленням, тобто без будь-якого примусу з 

боку інших осіб, органів державної влади. Головною характеристикою таких 

соціальних надавачів є те, що їхня діяльність може бути спрямована не лише 

на надання соціальних послуг особам з інвалідністю, у розмірах гарантованих 

державою, а й понад державні стандарти. Доречно додає А. Я. Некрасов, що 

особливо цінним у діяльності неурядових організацій є те, що вони у своїй 

роботі надають соціальні послуги населенню безпосередньо, не вдаючись до 

складних адміністративних процедур. Вони здатні швидко реагувати на 

виникнення нових потреб, особливо у кризових ситуаціях, й надавати 

оперативну допомогу населенню, суттєво доповнюючи урядові програми [73, 

с. 75]. 

Правовими ознаками цієї групи суб’єктів є такі: 1) утворюються, 

організовуються самостійно; 2) здійснюють свою діяльність як волонтери чи 

шляхом благодійництва; 3) їх правосуб’єктність визначається установчими 

документами; 4) фінансуються за рахунок благодійних внесків або ж власним 

коштом [14, с. 18].  

Отже, до категорії надавачів соціальних послуг особам з інвалідністю, 

відносимо: 1) спеціалізовані державні підприємства та установи: протезно – 

ортопедичні підприємства; територіальні центри соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг); будинки-інтернати для громадян похилого віку 

та інвалідів, геріатричні пансіонати, пансіонати для ветеранів війни та праці; 

спеціальні будинки-інтернати для престарілих та інвалідів; дитячі будинки-

інтернати; психоневрологічні інтернати; реабілітаційні установи для осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю. 2) суб’єктів, які надають соціальне 
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обслуговування особам з інвалідністю на добровільних засадах: підприємства 

приватної форми власності; благодійні організації; громадські організації; 

волонтери; фізичні особи-підприємці, фізичні особи, тощо. Спільними 

правовими ознаками кожної із груп соціальних надавачів є: 1) галузева 

правосуб’єктність; 2) мета створення – надання соціальних послуг особам з 

інвалідністю. Для кожної з груп притаманні й власні правові ознаки. 

Правовими ознаками спеціалізованих державних підприємств та установ є: 1) 

їх утворенню передує прийняття відповідного рішення уповноваженим 

державним органом; 2) відсутність владних повноважень; 3) фінансування 

діяльності відбувається здебільшого за кошти місцевих бюджетів. Правовими 

ознаками суб’єктів, які надають соціальне обслуговування особам з 

інвалідністю на добровільних засадах є: 1) утворюються, організовуються 

самостійно; 2) здійснюють свою діяльність як волонтери чи шляхом 

благодійництва; 3) їх правосуб’єктність визначається установчими 

документами; 4) фінансуються за рахунок благодійних внесків або ж власним 

коштом.  

Окрім відповідних правових ознак, надавачі соціальних послуг повинні 

мати ліцензію на провадження діяльності у сфері надання соціальних послуг. 

До такого висновку доходимо після аналізу пп. 5 п. 5 Постанови Кабінету 

Міністрів України “Про затвердження Критеріїв діяльності суб’єктів, що 

надають соціальні послуги” від 3 березня 2020 року №185, де вказано на 

необхідність отримання ліцензії для провадження господарської діяльності з 

медичної практики. Дотримання цього критерію є необхідним для тих 

надавачів, які надають соціальні послуги, що передбачають цілодобове 

перебування/проживання, нічне або денне перебування у приміщені надавача 

соціальних послуг, у тому числі із харчуванням (догляд, підтримане 

проживання, притулок та інші), соціальні послуги, що надають екстрено 

(кризово) та допоміжні соціальні послуги [114]. У Ліцензійних умовах 

провадження господарської діяльності з медичної практики, які затверджені 
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Постановою Кабінету Міністрів від 02 березня 2016 року № 285 [115], 

надавача соціальних послуг не зазначено серед ліцензіатів. Водночас дія цих 

Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, незалежно від їх 

організаційно-правової форми та фізичних осіб - підприємців, які провадять 

господарську діяльність з медичної практики. Під медичною практикою, 

запропоновано розуміти вид господарської діяльності у сфері охорони 

здоров’я, який проводяться заклади охорони здоров’я та фізичні особи-

підприємці з метою надання медичної допомоги та медичного обслуговування 

на підставі ліцензії [115]. Поширення дії Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з медичної практики на тих всіх надавачів, для яких 

обов’язковим є дотримання спеціальних критеріїв діяльності, що передбачені 

Постановою № 185, є нелогічним. Оскільки, серед таких надавачів, які повинні 

відповідати спеціальним критеріям, є, наприклад, надавачі тих соціальних 

послуг, що належать до допоміжних. А допоміжними соціальними послугами є 

послуги із надання натуральної допомоги, де, навряд чи буде потрібна ліцензія 

на провадження господарської діяльності у сфері охорони здоров’я. Стосовно 

інших соціальних послуг, то щодо одних - державні стандарти були прийняті 

за час дії Закону про соціальні послуги від 2003 року, який вже втратив 

чинність, але державні стандарти не були узгоджені з новим Законом 

(Державний стандарт догляду вдома, затверджений наказом Міністерства 

соціальної політики України 13.11.2013 року № 760; Державний стандарт 

денного догляду, затверджений наказом Міністерства соціальної політики 

України 30.07.2013 року № 452; Державний стандарт стаціонарного догляду за 

особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої 

здатності, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України 

29.02.2016 року № 198; Державний стандарт паліативного догляду 

затверджений наказом Міністерства соціальної політики України 29.01.2016 

року № 58; Державний стандарт соціальної послуги підтриманого проживання 

осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, затверджений наказом Міністерства 
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соціальної політики України 07.06.2017 року № 956; Державний стандарт 

надання притулку бездомним особам, затверджений наказом Міністерства 

соціальної політики України 13.08.2013 року № 956; Державний стандарт 

соціальної послуги кризового та екстреного втручання, затверджений наказом 

Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016 року № 716.), щодо 

других - державні стандарти відсутні (соціальна послуга догляду і виховання 

дітей в умовах, наближених до сімейних; соціальна послуга тимчасового 

відпочинку для батьків чи осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за 

дітьми з інвалідністю; послуга соціально-психологічної реабілітації; послуга 

натуральної допомоги; соціальна послуга перекладу жестовою мовою; послуга 

фізичного супроводу осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-

рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; 

соціальна послуга інформування). Труднощі в процесі організації надання 

соціальних послуг викликає відсутність Класифікатора соціальних послуг, 

який мав би містити перелік послуг з їх описом (спрямування, тип, місце, строк 

надання та отримувач). Тому видається, що найефективнішим способом 

контролю якості надання соціальних послуг, буде запровадження ліцензування 

діяльності у сфері соціальних послуг, не поширюючи цю вимогу на фізичних 

осіб, які надають соціальні послуги з догляду, без ведення підприємницької 

діяльності, на непрофесійній основі, особам з-поміж членів своєї сім’ї, які 

спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та 

обов’язки, за згодою управління соціального захисту населення. Таке 

застереження відповідає вимогам ч.6 ст. 13 Закону України “Про соціальні 

послуги”, де зазначено, що фізичні особи, які надають соціальні послуги з 

догляду отримувачам, які є членами їх сім’ї, з якими вони спільно проживають, 

пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, без здійснення 

підприємницької діяльності, на непрофесійній основі, можуть надавати такі 

послуги без проходження навчання та дотримання державних стандартів 

соціальних послуг. 
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Таке ліцензування є досить поширеним у європейських країнах, де 

рівень соціального обслуговування є на порядок вищим ніж в Україні. У 

Франції такі структури визначені як соціальні та медико-соціальні установи, 

що забезпечують надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю 

підлягають обов’язковому ліцензуванню. Таку процедуру ліцензування 

здійснює орган влади, до компетенції якого належить соціальна послуга. 

Залежно від компетенції, ліцензії видають представники центральних органів 

влади, представники місцевих органів влади. Заявку розглядаєть протягом 

шести місяців та видають ліцензію строком на п’ятнадцять років з правом 

наступного її оновлення [60, с. 85]. У Великобританії ліцензуванню підлягає 

діяльність з надання, лише, визначених видів соціальних послуг: 1) будинки, 

що надають індивідуальну соціально-медичну допомогу; 2) притулки для 

дорослих; 3) дитячі будинки; 4) школи в яких діти живуть понад 295 днів у 

році; 5) сімейні притулки; 6) агенції, що надають соціальні послуги за місцем 

проживання; 7) організації, які є аналогами будинків сестринського типу; 8) 

незалежні організації, що забезпечують тимчасове утримання дітей у сім’ях; 9) 

добровільні організації з усиновлення [60, с. 84].  

Тому пропонуємо внести зміни до Закону України “Про ліцензування 

видів господарської діяльності” № 222 від 02 березня 2015 року, у статті 7 

додати пункт 34 “надання соціальних послуг з урахуванням особливостей, 

визначених Законом України “Про соціальні послуги” від 17 січня 2019 року”. 

Зобов’язати Міністерство соціальної політики України розробити Ліцензійні 

умови надання соціальних послуг, яким повинен відповідати потенційний 

надавач соціальних послуг, а діючий надавач соціальних послуг 

дотримуватися. Ліцензійні умови повинні складатися з відповідних розділів, з 

урахуванням видів соціальних послуг, які передбачені новим Законом. Але, 

обов’язково, мають містити вимоги щодо: 1) фахового рівня працівників 

надавачів соціальних послуг (незалежно від їх виду), що підтверджується 

документом про освіту державного зразка; 2) наявність у працівників надавачів 
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соціальних послуг (незалежно від їх виду) особистих медичних книжок та 

своєчасність проходження обов’язкових медичних оглядів; 3) наявність (на 

праві власності чи праві користування) приміщення, яке відповідає санітарним 

та протипожежним вимогам; 4) наявність матеріально-технічної бази, 

необхідної для надання соціальних послуг (незалежно від їх виду). Щодо 

інших вимог у Ліцензійних умовах надання соціальних послуг, то їх повинен 

розробити Міністерство соціальної політики залежно від виду соціальних 

послуг, тобто це можуть бути вимоги, наприклад, щодо наявності 

автотранспортних засобів для суб’єктів, які претендують надавати соціальні 

послуги з екстреного втручання тощо. 

Під надавачами соціальних послуг особам з інвалідністю, пропонуємо 

розуміти: юридичних, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, з галузевою 

правосуб’єктністю, метою діяльності яких є надання соціальних послуг і які 

одержали ліцензію на провадження діяльності у сфері надання соціальних 

послуг.  

Внести зміни у статтю 1, доповнити пункт 6 Закону України “Про 

соціальні послуги” від 17 січня 2019 року № 2671: “надавачі соціальних послуг 

– юридичні та фізичні особи, фізичні особи – підприємці, з галузевою 

правосуб’єктністю, метою діяльності яких є надання соціальних послуг і які 

одержали ліцензію на провадження діяльності у сфері надання соціальних 

послуг. Вимога стосовно ліцензії не поширюється на фізичних осіб, які 

надають соціальні послуги з догляду, без ведення підприємницької діяльності, 

на непрофесійній основі, особам з числа членів своєї сім’ї, які спільно 

проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, за 

згодою управління соціального захисту населення”. 
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2.2. Суб’єкти, які сприяють у наданні соціального обслуговування особам 

з інвалідністю 

Серед соціально-зобов’язаних суб’єктів у соціально-забезпечувальних 

правовідносинах, важлива роль належить тим, повноваження яких пов’язані з 

веденням правозастосувальної діяльності, результатом якої є встановлення 

юридичних фактів, необхідних, у тому числі, для реалізації особою з 

інвалідністю права на соціальне обслуговування. 

До суб’єктів, які сприяють в отриманні соціального обслуговування 

особам з інвалідністю, належать суб’єкти, які підтверджують юридичні 

факти, що є підставою виникнення права на соціальне обслуговування. 

С.М.Синчук, скориставшись лексичним значенням слова “установник” (той, 

хто встановлює що-небудь) та беручи до уваги зміст основних обов’язків 

таких суб’єктів у галузевих правовідносинах, пропонує всіх соціально-

зобов’язаних суб’єктів процедурних правовідносин позначати терміном 

“соціальний установник” [155, с. 140]. Таку позицію науковця ми 

підтримуємо і суб’єктів, які підтверджують юридичні факти, що є підставою 

виникнення права на соціальне обслуговування, теж позначатимемо терміном 

“соціальні установники”.  

Головною умовою вступу соціальних установників у соціально- 

забезпечувальні правовідносини є наявність у них галузевої 

правосуб’єктності. Детально зупинятися на дослідженні понять 

правоздатності та дієздатності не потрібно, адже це зроблено у попередньому 

підрозділі.  

Галузева правосуб’єктність є загальною властивістю учасників усіх 

галузевих правовідносин. Але оскільки існують різні види правовідносин 

соціального забезпечення, то відповідно, права та обов’язки учасників цих 

видів правовідносин теж не є однаковими. Тому вважаємо, що для соціальних 

установників властива правосуб’єктність з певними особливостями. Г. П. 

Чернявська зазначає, що в цьому випадку йдеться про процедурну 
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дієздатність (науковець ототожнює поняття правосуб’єктності та 

дієздатності), що за обсягом є частиною галузевої дієздатності та означає таку 

властивість учасника, яка передбачає можливість своїми діями набувати для 

себе (чи осіб, яких він уповноважений представляти) процедурних прав та 

самостійно їх реалізовувати, можливість своїми діями створювати процедурні 

обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх 

невиконання з метою реалізації права особи на соціальне забезпечення [180, с. 

75]. Ми схиляємося до думки, що виділяти процедурну правосуб’єктність не 

потрібно, окрім того, науковець сама наголошує, що вона за обсягом є 

частиною галузевої правосуб’єктності. Але не заперечуємо, що галузева 

правосуб’єктність соціальних установників має характерні лише їй 

особливості.  

Особливістю галузевої правосуб’єктності усіх соціальних установників 

у правовідносинах соціального обслуговування осіб з інвалідністю, на нашу 

думку, є, по-перше, законодавчі умови її настання. По-друге, те, що головним 

завданням діяльності соціальних установників є прийняття індивідуальних 

актів застосування норм права соціального забезпечення, які мають 

правовстановлюючий характер [15, c.181].  

У межах нашого наукового дослідження юридичним фактом – 

підставою виникнення права на соціальне обслуговування є інвалідність. 

Відтак, однією з груп соціальних установників у правовідносинах соціального 

обслуговування осіб з інвалідністю є спеціальні заклади в системі охорони 

здоров’я, що проводять медико-соціальну експертизу осіб, які звернулися для 

встановлення інвалідності, а саме: медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) 

та лікарсько-консультативні комісії (ЛКК).  

За територіальним принципом МСЕК поділяють на Кримську 

республіканську, обласні, центральні міські в містах Київ і Севастополь, 

міські, міжрайонні і районні комісії. Зараз функціонують Центральна медико-

соціальна експертна комісія МОЗ (Державний заклад “Центральна медико-
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соціальна експертна комісія Мінітерства охорони здоров’я України”) та 

комісії (МСЕК), які організовуються в самостійні центри або бюро при 

департаментах охорони здоров’я обласних (наприклад, “Обласний центр 

медико-соціальної експертизи управління охорони здоров’я Миколаївської 

обласної державної адміністрації”), Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій (“Київський міський центр медико-соціальної 

експертизи”). Залежно від ступеня, виду захворювання та групи інвалідності 

МСЕК поділяють на: МСЕК загального профілю та МСЕК спеціалізованого 

профілю. Наприклад, у складі Київського міського центру МСЕ 

функціонують 9 спеціалізованих МСЕК: 2 – кардіологічні, 2 – психіатричні, 

травматологічна, онкологічна, радіологічна, 2 двохпрофільні – нейро-

офтальмологічна та туберкульозно-пульмонологічна.  

 У Постанові Кабінету Міністрів України “Про питання медико-

соціальної експертизи” № 1317 від 03 грудня 2009 року [86] зазначено, що 

Центральну МСЕК МОЗ утворюють, реорганізовують та ліквідовують, згідно 

з Положенням “Про Центральну медико-соціальну екпертну комісію МОЗ”, а 

республіканську, обласну, міську МСЕК – згідно з Положеннями “Про 

Кримський республіканський, обласний, Київський і Севастопольський 

міський центр (бюро) медико-соціальної експертизи”, які затверджує МОЗ 

України. Проблема полягає у тому, що на цей день ці положення 

Міністерством охорони здоров’я України не затверджені. Тому можемо 

стверджувати, що галузева правосуб’єктність МСЕК (усіх видів) та лікарсько-

консультативних комісій визначена Постановами Кабінету Міністрів України 

“Про питання медико-соціальної експертизи” № 1317 від 03 грудня 2009 року 

та “Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями 

інвалідності дітям” № 917 від 21 листопада 2013 року [38]. Відтак, 

нормативно-правове регулювання діяльності медико-соціальних експертних 

комісій не відповідає чинному законодавству, є застарілим та зумовлює 
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виникнення проблем при реалізації особами з інвалідністю права на соціальне 

обслуговування. 

Для набуття і підтвердження статусу особи з інвалідністю особі 

потрібно пройти медико-соціальну експертизу. Відповідно до п. 1.4 Інструкції 

про встановлення інвалідності, така експертиза має місце лише після повного 

медичного обстеження особи [113]. ЛКК лікувально-профілактичного закладу 

охорони здоров’я підтвердивши в особи стійке порушення функцій організму, 

внаслідок захворювання, травм, вроджених дефектів, що зумовило обмеження 

життєдіяльності, направляє таку особи на експертизу у МСЕК. Така вимога 

сприяє ефективності засідань МСЕК, тобто не відбувається затрата ресурсів 

на експертизу здорових осіб, а відтак, не виникає черга щоб пройти медико-

соціальну експертизу.  

Правове регулювання такої процедури здійснено великою кількістю 

нормативно-правових актів, тому проаналізувавши їх, пропонуємо виділити 

наступні етапи процедури підтвердження статусу особи з інваліднісю. 

Перший етап передбачає проведення огляду особи безпосередньо 

членами МСЕК. Такий огляд особи комісія проводить повним своїм складом 

у формі засідання. Огляд у МСЕК охоплює: 1) вивчення документів, які 

підтверджують стійке порушення функцій організму, зумовлене 

захворюванням, наслідками травм або вродженими вадами, що спричинили 

обмеження нормальної життєдіяльності особи; 2) опитування хворого; 3) 

об’єктивне обстеження і оцінювання стану всіх систем організму; 4) 

проведення необхідних лабораторних, функціональних та інших методів 

дослідження всіма членами комісії [135]. Другий етап – це прийняття рішення 

по справі. Якщо особі встановлено відповідну групу інвалідності і надано 

статус особи з інвалідністю, то їй видають довідку та Індивідуальну програму 

реабілітації. У 3-денний строк один примірник виписки з акта огляду особи 

надсилається комісією до органу, в якому особа з інвалідністю перебуває на 

обліку як отримувач пенсії чи державної допомоги, інший разом з 
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індивідуальною програмою реабілітації надсилається органу, що здійснює 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Третій етап – 

можливість оскарження рішення по справі. У разі незгоди з рішенням 

районної, міжрайонної, міської МСЕК хворий, потерпілий від нещасного 

випадку на виробництві чи від професійного захворювання, або особа з 

інвалідністю має право у встановлений законом місячний термін після 

одержання висновку МСЕК подати письмову заяву до Кримської 

республіканської, обласної, Київської і Севастопольської центральних 

міських комісій або до комісії, в якій він проходив огляд, чи до відповідного 

управління охорони здоров’я [84]. Результативність розгляду заяв такого 

змісту було проаналізова у контексті розгляду питання про захист права 

особи з інвалідністю на соціальне обслуговування у підрозділі 1.2. 

Особам, які не досягли повноліття або є потерпілими від нещасного 

випадку на виробництві віком від 15 до 18 років інвалідність встановлює та 

підтверджуує лікарсько-консультативна комісія (ЛКК). Згідно з “Положенням 

про Лікарсько-консультативну комісію”, вона утворюється в закладах 

охорони здоров’я МОЗ АРК, структурних підрозділах з питань охорони 

здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. 

В установленому законом порядку утворюються: Центральна комісія МОЗ 

АРК, центральні обласні, центральні міські в містах Київ та Севастополь, 

міські, районні, міжрайонні, районні в містах комісії. Відповідно до пунктк 4 

Порядку встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності 

дітям МСЕ проводиться цими комісіями з метою встановлення дітям категорії 

“дитина з інвалідністю” або “дитина з інвалідністю підгрупи А” за 

направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, закладу 

охорони здоров’я, на обліку в якому стоїть дитина. МСЕ ЛКК проводиться 

після повного медичного обстеження дитини та встановлення у неї стійкого 

розладу функцій організму, зумовленого захворювання, травмами, 

вродженими вадами, що призвели до обмеження її життєдіяльності [38].  
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Процедура встановлення і підтвердження статусу дитини з інвалідністю 

також складається з відповідних етапів. Перший етап – проведення медико- 

соціальної експертизи. Організаційною формою її проведення є засідання, 

участь у якому обов’язково беруть голова ЛКК, лікарі за спеціальностями, 

спеціаліст з реабілітації, лікар-психолог або практикуючий психолог. 

Особливістю цього етапу експертизи є участь у ній лікара-психолога та 

практикуючого психолога, що свідчить про встановлення додаткових 

гарантій захисту прав дитини під час проходження нею експертизи. Другий 

етап полягає у прийняті ЛКК рішення по справі, яке комісія приймає 

більшістю голосів. Відомості про результати експертизи вносяться до 

медичного висновку на дитину з інвалідністю і до протоколу засідання ЛКК, 

що підписуються головою і членами комісії і засвідчуються печаткою закладу 

охорони здоров’я. У 3-денний строк ЛКК надсилає медичний висновок і 

копію індивідуальної програми реабілітації до органу, у якому дитина з 

інвалідністю перебуває на обліку, а при первинному встановленні категорії 

“дитина з інвалідністю” – до органу соціального захисту населення за місцем 

її проживання. Третій етап – це оскарження рішення по справі. У разі незгоди 

з рішенням комісії дитина, страша 15 років і/або її батьки або законний 

представник протягом місяця з дня отримання висновку ЛКК мають право 

звернутися із заявою до відповідних органів медико – соціальної експертизи 

або оскаржити це рішення у суді. 

На відміну від вітчизняної процедури встановлення інвалідності дітям, 

у країнах ЄС інвалідність як дітям, так і повнолітнім особам встановлює один 

і той самий орган медико – соціальної експертизи. Для прикладу, у 

Федеративній Республіці Німеччина для отримання статусу особи з 

інвалідністю незалежно від віку особи, необхідно звернутися у відомство 

соціального забезпечення при Земельному управлінні з питань охорони 

здоров’я й соціального забезпечення, що є єдиним органом, до компетенції 

якого входять призначення й визначення ступеня інвалідності [191, с. 58]. 
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Ми пропонуємо, щоб в Україні повноваження зі встановлення 

інвалідності дітям, що на цей час мають ЛКК закріпили за МСЕК. Передача 

повноважень з одного органу медико – соціальної експертизи на інший, 

зробить процедуру встановлення інвалідності більш доступною. Так, не 

потрібно буде залучати до ЛКК фахівця з необхідною спеціалізацією 

(наприклад, кардіолога, онколога тощо) коли матиме місце огляд (переогляд) 

дітей, які потребують встановлення інвалідності у спеціалізаваних МСЕК. У 

разі проведення медико-соціальної експертизи одним органом буде скорочено 

час процедури встановлення інвалідності за рахунок передачі документів з 

однієї комісії до іншої, після досягнення особою повноліття.  

Рішення МСЕК, ЛКК про встановлення ступеня обмеження 

життєдіяльності людини, причини, час настання та групу інвалідності, а 

також ступінь втрати професійної працездатності працівників, які зазнали 

каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я, що пов’язане з виконанням їхніх 

трудових обов’язків є правозастосувальним актом, який визначає право 

особи, у тому числі і на соціальне обслуговування. Отже, головним завданням 

МСЕК, ЛКК як суб’єктів, що сприяють у наданні соціального обслуговування 

особам з інвалідністю є прийняття рішення про підтвердження наявності 

інвалідності, яка є однією із підстав виникнення права особи на соціальне 

обслуговування. Але оскільки МСЕК розробляє і затверджує індивідуальну 

програму реабілітації особи з інвалідністю, то вважаємо необхідним посилити 

їхні контрольні функції в частині виконання таких програм.  

За наведеними вище ознаками МСЕК, ЛКК (порядок створення, 

підпорядкування, фінансування) можна віднести до державних установ. Але 

державні установи наділені статусом юридичної особи, а відповідно до 

Положення “Про медико-соціальну експертизу”, Порядку встановлення 

лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям - МСЕК, ЛКК не є 

юридичними особами.  
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Відповідно до чинного законодавства МСЕК та ЛКК є структурними 

підрозділами місцевих департаментів охорони здоров’я. Вважаємо, таке 

підпорядкування МСЕК не цілком вдалим, адже адміністративне 

регулювання питань медико-соціальної експертизи здійснювалося і 

продовжує здійснюватися, в основному, медиками. А у підрозділі 1.1 ми 

встановили, що, в сучасному суспільстві інвалідність – це насамперед 

соціальна проблема. Звідси виникає проблема неналагодженої системи 

комунікації між суб’єктами, які надають чи сприяють у наданні соціального 

обслуговування особам з інвалідністю. І така проблема призводить до 

неефективності наданих соціальних послуг. 

Останніх кілька років питання підпорядкування МСЕК активно 

обговорювалося. Наприклад, представники Національної асамблеї людей з 

інвалідністю України пропонували створити окремий державний орган – 

“Незалежний центр медико – соціальної експертизи”.  

Натомість, реформа децентралізації влади та медична реформа [140, 

141] дали можливість кожній територіальній громаді створити своє 

комунальне підприємство МСЕК. Наприклад, у 2017 році на Полтавщині за 

ініціативою директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА 

було від’єднано МСЕК області від загальної мережі устонов та створено 

комунальне підприємство. Відтак, Полтавська обласна МСЕК є ліквідована, а 

Міністерство охорони здоров’я України видало Департаменту охорони 

здоров’я Полтавської області ліцензію для новоутвореного комунального 

підприємства “Полтавська обласна МСЕК”. Але виникає запитання: як буде 

фінансуватися таке комунальне підприємство. Адже якщо на первинному 

рівні медичних закладів (сімейна медицина та швидка допомога), “гроші 

йдуть за пацієнтом”. На вторинному рівні (поліклініки, лікарні) “гроші мають 

йти на послуги для пацієнтів”. То стосовно третинного рівня, до якого 

належать МСЕК, поки що невідомо, як вони фінансуватимуться та як 

виплачуватиметься субвенція з державного бюджету. 
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По-іншому вирішено питання підвідомчості МСЕК у Законі України 

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 

пенсій” від 10 жовтня 2017 року. У Прикінцевих положеннях закону 

передбачено для Кабінету Міністрів України, у шестимісячний термін із дня 

набрання законом чинності, необхідність підготовки та подання на розгляд 

Верховної Ради України законопроекту щодо передачі підвідомчості органів 

медико-соціальної експертизи від центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я до 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері праці та соціальної політики [101].  

Аналізуючи досвід країн Європейського Союзу, зокрема, Франції, 

можна побачити, що управління у сфері соціального обслуговування в цій 

країні відбувається на загальнодержавному рівні двома міністерствами – 

Міністерством соціальних відносин і солідарності та Міністерством охорони 

здоров’я, зі справ сім’ї та осіб з інвалідністю Франції [195]. Досліджуючи 

особливості організації надання соціальних послуг у цій країні, науковці 

наголошують, що більшість програм з соціального обслуговування 

координують одночасно кілька міністерств, а також спеціально створені 

міжміністерські комітети. На місцевому рівні дії органів самоврядування в 

регіонах, департаментах та муніципалітетах часто пересікаються та 

дублюються [7, с. 204 - 205]. Відтак, пропонуємо закріпити за МСЕК, ЛКК 

статус юридичних осіб і передати їх у підвідомчість Міністерства охорони 

здоров’я та Міністерства соціальної політики України.  

 Отже, пропонуємо внести зміни у Постанову Кабінету Міністрів 

України № 1317 від 03 грудня 2009 року, а саме пункт 1 Положення про 

медико-соціальну експертизу і викласти його у новій редакції: “Це 

Положення визначає процедуру проведення медико-соціальної експертизи 

хворим особам незалежно від віку, потерпілим від нещасного випадку на 

підприємстві та професійного захворювання, особам з інвалідністю, з метою 
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виявлення ступеня обмеження життєдіяльності, причини, часу настання, 

групи інвалідності, а також компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, 

реалізація яких сприяє медичній, психолого-педагогічній, професійній, 

трудовій, фізкультурно-спортивній, фізичній, соціальній та психологічній 

реабілітації.” Абзац 3 пункту 4 викласти у такій редакції: “Комісії 

перебувають у віданні Міністерства охорони здоров’я України та 

Міністерства соціальної політики України і утворюються за таким 

територіальним принципом: Кримська республіканська; обласні; центральні 

міські у мм. Києві та Севастополі (далі - центральні міські); міські, 

міжрайонні, районні”. Постанову Кабінету Міністрів України № 917 від 21 

листопада 2013 року “Деякі питання встановлення лікарсько-

консультативними комісіями інвалідності дітям” скасувати. 

Ще однією групою соціальних установників, які сприяють у наданні 

соціального обслуговування особам з інвалідністю, на нашу думку, є 

державні органи, установи, організації, правовстановлювальна функція яких у 

соціально-забезпечувальних правовідносинах зумовлена основним видом їх 

діяльності. Якщо особа з інвалідністю подала заяву про надання їй 

соціального обслуговування територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), то місцевий орган виконавчої 

влади, для визначення потреби у соціальному обслуговуванні, звертається до 

закладу охорони здоров’я з метою одержання медичного висновку про 

здатність конкретної особи до самообслуговування та потребу у постійній 

сторонній допомозі, а також до нотаріуса для отримання витягу з Державного 

реєстру правочинів про відсутність (наявність) укладеного громадянином 

договору довічного утримання (догляду) [79]. Якщо ж необхідно з’ясувати 

склад сім’ї особи з інвалідністю, то місцевий орган виконавчої влади 

звертається до ЖЕКів, сільських рад, які встановлюють факт перебування на 

утриманні, родинних зв’язків, склад сім’ї, місце проживання особи. 
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РОЗДІЛ 3 
ОКРЕМІ ВИДИ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Соціальне обслуговування осіб з інвалідністю у територіальних 

центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

 

Одним із видів соціального обслуговування осіб з інвалідністю є 

надання соціальних послуг територіальними центрами надання соціальних 

послуг. Територіальний центр є суб’єктом, який створюється місцевим 

органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування для 

надання соціальних послуг особам з інвалідністю, безпосередньо бере 

участь у соціально-забезпечувальних правовідносинах. Галузеву 

правосуб’єктність територіальних центрів визначають відповідні 

Положення, розроблені на основі “Типового положення про територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 

р. № 1417 [39]. Положення про відповідний територіальний центр 

затверджує місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого 

самоврядування, який його утворив. На виконання вимог Закону України 

“Про соціальні послуги” від 17 січня 2019 року, Постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 березня 2020 року № 177, було затверджено 

“Типове положення про центр надання соціальних послуг”. Відповідно до 

Постанови № 177 центр надання соціальних послуг – це комплексний заклад 

соціального захисту населення, структурні або відокремлені (територіальні) 

підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги 

особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або 

перебувають у складних життєвих обставинах [40]. Також у Постанові № 

177 зазначено, що центр створюється лише у випадку відсутності у 

відповідній адміністративно-територіальній одиниці територіального центру 
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здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та/або 

інших надавачів соціальних послуг. Відповідно чинними є “Типове 

положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)” від 2009 року та нове “Типове положення про центр 

надання соціальних послуг” від 2020 року. 

Право на соціальне обслуговування у територіальному центрі мають 

такі особи з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування і потребують 

постійної сторонньої допомоги.  

Відповідно до чинного законодавства, на територіальні центри 

покладені такі завдання: 1) виявлення громадян, які мають право на надання 

їм соціальних послуг у територіальних центрах, формування електронної 

бази таких громадян, визначення (оцінювання) їхніх індивідуальних потреб 

у наданні соціальних послуг; 2) забезпечення якісного надання соціальних 

послуг; 3) установлення зв’язків з підприємствами, установами, 

організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, 

яких обслуговують територіальні центри, з метою сприяння у наданні 

соціальних послуг громадянам, які мають на це право [39]. 

У складі територіальних центрів, можуть утворюватися такі 

структурні відділення: 1) соціальної допомоги вдома; 2) денного 

перебування; 3) стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання; 4) організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги [39].  

Одним із видів соціального обслуговування, які надають територіальні 

центри, є догляд вдома. Стосовно цієї соціальної послуги, Наказом 

Міністерства соціальної політики України від 13 листопада 2013 року № 

760, затверджено Державний стандарт догляду вдома. Таку соціальну 

послугу надають відділення соціальної допомоги вдома. Законодавчою 

умовою утворення такого структурного відділення є наявність за місцем 

проживання/перебування не менш як 80 одиноких громадян, які не здатні до 
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самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності, 

потребують сторонньої допомоги та надання їм соціальних послуг в 

домашніх умовах згідно з медичним висновком. До категорії “одиноких 

громадян” належать, у тому числі, і особи з інвалідністю, які досягли 18 – 

річного віку. Не належать ті особи з інвалідністю, у яких причинами 

інвалідності, у висновку МСЕК, вказано нещасний випадок на виробництві 

чи професійне захворювання, бо їхнє соціальне забезпечення здійснюється 

відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування”.  

Наступним видом соціальних послуг, який надають територіальні 

центри є спеціалізований догляд. До такого виду догляду, можемо віднести 

соціальні послуги паліативного догляду. Наказом Міністерства соціальної 

політики України від 29 січня 2016 року № 58, затверджено Державний 

стандарт паліативного догляду [110]. Для надання соціальної послуги 

паліативного догляду утворюються відділення паліативного/хоспісного 

догляду. Підставою утворення таких відділень є наявність не менш як 50 

непрацездатних громадян з порушенням опорно-рухового апарату, зору, 

слуху, з психічними розладами, які не здатні до самообслуговування [39]. 

За умови, якщо осіб, які потребують надання соціальних послуг 

догляду вдома та паліативного догляду є менше 80, а для спеціалізованого 

відділення менше 50 осіб, то їхнє обслуговування буде відбуватися 

фізичною особою. До такої особи встановлено вимогу про те, що вона 

повина бути “непрацюючою”. Питання підтвердження статусу 

“непрацюючої особи” законодавством не визначено. На нашу думку, 

підтвердити такий статус можна шляхом отримання інформації про несплату 

на користь такої особи єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове 

соціальне страхування. Підставою надання такою особою соціальних послуг 

догляду вдома чи паліативного догляду є договір, який укладається між 

непрацюючою фізичною особою і територіальним центром. Оплата праці 
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фізичної особи здійснюється за рахунок коштів, що виділяються 

територіальним центром для цієї мети [39]. 

Відділення соціально-побутової адаптації надає послуги із соціальної 

адаптації та денного догляду, стосовно яких затверджені Державний 

стандарт денного догляду та Державний стандарт соціальної адаптації [111]. 

Окрім того, відділення може надавати ще такі соціальні послуги: 1) 

консультування; 2) представництво інтересів; 3) соціальна профілактика; 4) 

посередництво (медіація). Державні стандарти затверджені стосовно 

послуги із: консультування (02.07.2015 р.), представництва інтересів 

(30.12.2015 р.), соціальної профілактики (10.08.2015 р.) та посередництва 

(медіації) (17.08.2016 р.). 

Отримати соціальні послуги у відділенні соціально-побутової 

адаптації можуть особи з інвалідністю за умови, що вони: 1) мають часткове 

порушення рухової активності; 2) частково не здатні до 

самообслуговування; 3) не мають медичних протипоказань для перебування 

в колективі; 4) потребують соціально-побутової і психологічної адаптації 

[39]. Метою надання таких соціальних послуг є усунення обмежень 

життєдіяльності особи з інвалідністю, які вона не може подолати 

самостійно.  

Відділення стаціонарного догляду територіального центру соціального 

обслуговування утворюється коли надання соціальних послуг потребує не 

менше  10 і не більш  50 одиноких осіб. До такого відділення на постійне або 

тимчасове проживання, повне державне утримання безплатно приймають 

одиноких осіб похилого віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18 – річного 

віку), хворих (з-поміж осіб працездатного віку на період до встановлення їм 

групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), які відповідно до 

висновку ЛКК закладу охорони здоров’я за станом здоров’я не здатні до 

самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та 

допомоги, стаціонарного догляду, соціально-побутових, соціально-медичних 
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та інших соціальних послуг [39]. Соціальні послуги відділення 

стаціонарного догляду надає відповідно до вимог Державного стандарту 

стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до 

самообслуговування чи не набули такої здатності, який затверджений 

наказом Міністерства соціальної політики України 29 лютого 2016 року № 

198. До відділення стаціонарного догляду, на тимчасовий період строком до 

чотирьох місяців, можуть прийматися особи з інвалідністю (які досягли 18 – 

річного віку), які тимчасово втратили здатність до самообслуговування, 

потребують постійного стороннього догляду, соціально – медичного 

обслуговування. Але таке тимчасове перебування можливе лише за 

наявності вільних місць. 

У територіальному центрі можуть надаватися й такі види соціального 

обслуговування, як адресна натуральна та грошова допомога. Однак у Законі 

України “Про соціальні послуги” від 2019 року не передбачено надання 

адресної натуральної та грошової допомоги, натомість передбачено серед 

базових соціальних послуг – послуга натуральної допомоги. Державний 

стандарт соціальної послуги натуральної допомоги, наразі не затверджений. 

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 

пропонуємо називати відділенням адресної допомоги. Таке відділення 

утворюється для обслуговування не менше 500 таких осіб, які відповідно до 

акту обстеження матеріально-обутових умов потребують натуральної 

допомоги. Право на безоплатне обслуговування у відділеннях адресної 

допомоги мають: 1) особи з інвалідністю, які не мають рідних, які повинні 

забезпечити їм догляд і допомогу або рідні є громадянами похилого віку чи 

визнанні особами з інвалідністю в установленому порядку; 2) особи з 

інвалідністю, які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з 

інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, за умови, що 

середньомісячний сукупний дохід їхніх сімей нижчий, ніж 1,5 прожиткового 

мінімуму для сім’ї [39]. 
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Проблемним залишається надання соціального обслуговування у 

сільській місцевості. Оскільки територіальні центри там не утворюються, 

тому законодавець передбачив можливість залучення до надання соціальних 

послуг у такій місцевості соціальних працівників  (соціальних робітників).   

На практиці, структурна організація територіальних центрів є дещо 

іншою. Так, у м. Львові створено Львівський міський територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у структурі якого 

є шість відділень соціальної допомоги вдома (у кожному районі міста), одне 

відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, 

одне відділення соціальної адаптації, до складу якого входять вісім центрів 

денного дозвілля для літніх осіб [64]. Завдання структурних відділень 

територіального центру продубльовано з “Типового положення про 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)”. Як бачимо, у структурі Львівського міського територіального 

центру немає відділення стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового проживання. У місті Вінниця функціонує “Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста 

Вінниці”, у структурі якого створено: 1) відділення соціальної допомоги 

вдома; 2) відділення денного перебування; 3) відділення організації надання 

адресної натуральної та грошової допомоги; 4) муніципальна служба 

супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи [86]. Знову ж таки, немає 

відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання, але є “новий” (такий, який прямо не передбачений у Типовому 

положенні) структурний підрозділ: муніципальна служба супроводу осіб з 

інвалідністю по зору І групи. Відповідно до Розділу 5 Положення про 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) міста Вінниці від 23 січня 2018 року, соціальну послугу зі 

забезпечення супроводу надають на безоплатній основі особам з 

інвалідністю по зору І групи – жителям населених пунктів, що входять до 



	

	

137	

складу Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, протягом 

робочого дня незалежно від рівня доходу цих осіб та наявності в них рідних, 

які зобов’язані забезпечити їм догляд і допомогу. Для отримання вперше 

соціальної послуги зі забезпечення супроводу особа з інвалідністю або її 

законний представник звертається до Департаменту соціальної політики 

міської ради за місцем проживання з відповідним переліком документів, які 

вказані у Положенні. Соціальну послугу зі забезпечення супроводу надають 

до таких об’єктів та (або) від них: 1) органи державної влади та місцевого 

самоврядування; 2) медичні та банківські установи; 3) аптеки та аптечні 

кіоски; 4) будинки побуту (майстерні з ремонту взуття, одягу тощо); 5) 

громадські організації (в тому числі заходи, які проводять такі організації); 

6) архівні установи та бібліотеки; 7) залізничні вокзали, автостанції; 8) 

супермаркети, торгові центри, ринки; 9) кладовища та меморіали [86]. 

Вказаний перелік об’єктів до яких або (і) від яких має відбуватися супровід є 

виключним. У Київському територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) функціонує: 1) спеціалізоване 

відділення соціальної допомоги вдома особам з інвалідністю з психічними 

захворюваннями; 2) відділення організації надання адресної і  натуральної 

допомоги; 3) відділення надання транспортних послуг [51]. Отже, у 

Київському територіальному центрі існує відділення, якого не зустрічали в 

інших, “нове” відділення надання транспортних послуг. Чомусь одне 

відділення називається відділення організації надання адресної і  

натуральної допомоги, очевидно, що мається на увазі адресна натуральна 

допомога так як і в попередніх немає відділення стаціонарного догляду для 

постійного або тимчасового проживання. Відповідно до Положення про 

відділення надання транспортних послуг [48], послуги з перевезення 

надають мешканцям м. Києва, які не здатні до самообслуговування у зв’язку 

зі захворюваннями опорно-рухового апарату, пересуваються на візках або 

милицях і, згідно з медичним висновком, мають ІІІ, IV або V групу рухової 
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активності та потребують перевезень спеціалізованими автомобілями. Для 

отримання послуг із перевезення особа з інвалідністю повина звернутися із 

вказаними у Положенні документами до Київського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), за три дні до 

бажаного перевезення до 13 години.  Перевезення не здійснюються до 

магазинів та ринків, інших закладів та установ з метою вирішення 

побутових питань, а також перевезення членів сімей осіб, яким надають 

транспортні послуги [48].  

Отже, на практиці територіальні центри створюються, функціонують,  

і структурно відрізняються, що є логічним явищем, адже у різних 

адміністративно-територіальних одиницях може бути і є різний попит на 

соціальні послуги. Спільною ознакою для територіальних центрів, 

Положення про які ми проаналізували, є відсутність у їхній структурі 

відділень стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання. Це зумовлено тим, що в Україні існує самостійна форма 

соціального обслуговування – стаціонарне соціальне обслуговування, яке 

надається в інтернатних установах. 

Відповідно до “Типового положення про територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” для отримання 

соціальних послуг у територіальному центрі особа з інвалідністю має подати 

письмову заяву структурному підрозділу з питань соціального захисту 

населення місцевої державної адміністрації або виконавчому органу 

відповідної місцевої ради за місцем проживання. Ті у триденний строк 

надсилають запити до закладу охорони здоров’я для одержання медичного 

висновку про здатність такої особи до самообслуговування та потребу у 

постійній сторонній допомозі, до відповідного підприємства, установи, 

організації, що надають послуги з утримання будинків та споруд, або 

виконавчого органу сільської ради за місцем реєстрації особи з інвалідністю 

для отримання довідки про її склад сім’ї і до територіального органу ДФС 
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для отримання довідки про доходи. Після надходженя зазначених 

документів до територіального центру, останній приймає рішення про 

потребу надання соціальних послуг, про що видає відповідний наказ. Після 

цього центр укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання 

таких послуг [39]. Тому, особа з інвалідністю не повинна доказувати своєї 

потреби у соціальних послугах, вона повинна лише зробити волевиявлення 

про свою потребу, а обов’язок перевірити обґрунтованість її потреби 

покладено на орган державної влади чи орган місцевого самоврядування.  

Отже, існує договір про надання соціальних послуг. Звідси питання: 

правовідносини, які виникають на підставі укладеного договору, регулюють 

норми цивільного права чи права соціального забезпечення? В науковій 

літературі з цього приводу існують різні думки. Про неможливість 

застосування договірного регулювання у праві соціального забезпечення 

наголошує  Е. Г. Тучкова. Вчена зазначила, що право соціального 

забезпечення на сучасному етапі його розвитку є суто публічним правом, 

оскільки регулює відносини розподільчого характеру, у зв’язку з чим зміст 

правовідносин встановлюється державою і не може змінюватися за згодою 

сторін [93, с. 43]. Її підтримує О. Є. Мачульська, яка доводить, що предмет 

права соціального забезпечення обмежується майновими відносинами 

публічного характеру, які виникають у межах державної системи надання 

грошових виплат, медичних та соціальних послуг, заходів соціальної 

підтримки за рахунок бюджету та небюджетних фондів, а також 

процедурними відносинами щодо призначення відповідного виду 

соціального забезпечення [69, с. 83]. 

Іншу думку стосовно можливості застосування договірного 

регулювання соціально-забезпечувальних відносин відстоює С.М. Синчук. 

Науковець зазначила, що в такому випадку відбувається так зване подвійне 

правове регулювання соціально-забезпечувальних правовідносин. Це 

означає, що відносини, які виникають із приводу надання певного виду 
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соціального забезпечення конкретній особі, у загальному врегульовуються 

законами чи підзаконними нормативно-правовими актами, однак більш 

деталізовано такі правовідносини знаходять свою регламентацію у договорі, 

укладеному між зобов’язаним та правоможним суб’єктом [155, с.45]. 

Зокрема, П. Д. Пилипенко обстоює тезу про те, що відносини 

соціального забезпечення впорядковуються нормами права, які об’єднані у 

правову спільність – соціальне право, яке утворилося в результаті 

об’єктивних  процесів розвитку суспільних відносин і публічного права та 

оформилось у порівняно самостійну структуру на перетині з приватним 

правом, увібравши в себе як публічні, так і приватні правові засади [83, с. 

98-99].  

Спробуємо сформулювати власні міркування з цього питання. Отже, в 

основі договору про надання соціальних послуг, як і в основі будь-якого 

договору, у тому числі передбаченого цивільним правом, лежить 

зобов’язання. В науці права соціального забезпечення таке зобов’язання 

прийнято називати соціально-забезпечувальне зобов’язання [174, с. 530].  

Аналіз соціально-забезпечувального зобов’язання пропонуємо 

розпочати з характеристики ознак, які притаманні і цивільно-правовому 

зобов’язанню, тобто з їх родових ознак. До таких ознак належать наступні: 

1) цивільно-правове зобов’язання, як правило, носить майновий характер. 

Соціально-забезпечувальне зобов’язання, в значній частині, теж відповідає 

цій ознаці. Так, у соціально-забезпечувальних правовідносинах особі 

надають, наприклад, адресну натуральну допомогу; 2) цивільно-правові 

зобов’язання передбачають перехід матеріальних благ від однієї особи до 

іншої. Цивільно-правові зобов’язання не створюють обов’язків для осіб, які 

не беруть у них участі. Сторони соціально-забезпечувального зобов’язання 

також чітко визначені: фізична особа, сім’я та органи, підприємства, 

установи, організації, інші особи, які надають відповідні види соціального 

забезпечення; 3) цивільно-правове зобов’язання – це правовідносини 
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активного типу. Це ж можна сказати і про соціально-забезпечувальне 

зобов’язання. Воно завжди активного типу та розвивається за рахунок 

активних дій отримувача соціального забезпечення, тоді як друга сторона – 

суб’єкт, який надає соціальне забезпечення, зобов’язана надати відповідний 

вид соціального забезпечення на умовах, які передбачені законом чи 

договором [22, c. 67]. 

Відмінними ознаками соціально-забезпечувального та цивільно-

правового зобов’язання є наступні: 1) цивільно-правове зобов’язання 

виникає на добровільній основі, що допускає можливість зміни змісту 

самого зобов’язання чи його припинення за згодою сторін; соціально-

забезпечувальне зобов’язання за підставою виникнення поділяється на 

обов’язкове, яке виникає на підставі закону, та добровільне. В останньому 

випадку законодавством визначено договірні підстави виникнення 

соціально-забезпечувального зобов’язання, порядок укладення такого 

договору; 2) зміст цивільно-правового зобов’язання ґрунтується на рівності 

сторін і визначається сторонами. Зміст соціально-забезпечувального 

зобов’язання встановлюється законом, а у випадку добровільного соціально-

забезпезпечувального зобов’язання – договором, але укладеним у межах 

закону. Отже, в соціально - забезпечувальному зобов’язанні зобов’язаний 

суб’єкт за своїм правовим статусом зобов’язаний надати соціальні послуги і  

не може відмовити, якщо є волевиявлення правоможної особи. Тому, 

соціально-забезпечувальне зобов’язання є відмінним від цивільно-

правового, про що свідчать ознаки, притаманні лише йому, відтак є 

самостійною категорією права соціального забезпечення [22, c. 67]. 

Пропонуємо під соціально-забезпечувальним зобов’язанням розуміти 

правовідносини активного типу, в яких соціально зобов’язаний суб’єкт, 

повинен у порядку і на умовах, передбачених законом чи договором 

(укладеним у межах закону), надати особі необхідний їй вид соціального 

забезпечення [10, с. 79].  
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На нашу думку, договори про надання соціальних послуг, які 

укладають між особою з інвалідністю та територіальним центром 

відрізняються від цивільно-правових договорів. Волевиявлення сторін у 

договорі про надання соціальних послуг, на відміну від такого ж 

волевиявлення сторін цивільно-правових договорів,  обмежується 

державними стандартами соціальних послуг. Але, по-перше, державні 

стандарти розроблені та затверджені лише щодо окремих видів соціальних 

послуг, передбачених у Наказі Міністерства соціальної політики України № 

537 від 03 вересня 2012 року, по-друге, передбачений Законом від 17 січня 

2019 року Класифікатор соціальних послуг наразі  не ухвалений, по-третє, 

для того аби мати можливість провадити діяльність із надання соціального 

обслуговування фізична чи юридична особа повинна відповідати “Критеріям 

діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги”, які у свою чергу 

містять вимогу про необхідність надання соціальних послуг відповідно до 

державних стандартів соціальних послуг. Ці обставини у сукупності, 

підтверджують наш висновок, що господарська діяльність фізичних та 

юридичних осіб щодо надання соціальних послуг, у більшості випадків таки 

потребує ліцензування.  

Відтак, уважаємо, що можливість договірного регулювання 

правовідносин соціального забезпечення загалом та соціального 

обслуговування зокрема, не змінює природу цих правовідносин. 

Законодавець, передбачаючи таку можливість, мав за мету, на нашу думку, 

зробити правовідносини соціального забезпечення більш гнучкими, 

дозволити сторонам доповнювати форми соціального забезпечення для того, 

аби досягти гідного рівня соціального забезпечення для осіб, які його 

потребують. 

Відповідні уточнення щодо практики укладення договорів про надання 

соціальних послуг внесено Законом України “Про соціальні послуги” від 17 

січня 2019 року [136]. Так, у статті 22 Закону зазначено, що вказаний 
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договір укладають лише у письмовій формі. Типовий договір про надання 

соціальних послуг має бути затверджений Міністерством соціальної 

політики України. Важливим положенням Закону є перелік істотних умов 

договору про надання соціальних послуг. Такими істотними умовами є: 1) 

назва соціальних послуг; 2) умови надання соціальних послуг та їх вартість, 

якщо йдеться про платні соціальні послуги; 3) права, обов’язки та 

відповідальність сторін; 4) строк дії договору; 5) інші умови, про які 

домовилися сторони [136]. Надання соціальних послуг одноразово, екстрено 

відбувається без укладення договору. Невід’ємним додатком договору є 

індивідуальний план надання соціальних послуг. Після закінчення строку дії 

договору, він може бути перекладений на новий строк, після проведення 

процедури оцінювання потреб особи з інвалідністю в наданні їй соціальних 

послуг. Таке оцінювання потреб особи, відповідно до нового Закону, 

повинно проводитися за 30 днів до закінчення строку дії договору про 

надання соціальних послуг, якщо інше не передбачено таким договором 

[136].  

При організації надання соціального обслуговування територіальним 

центром, виникають проблеми, пов’язані з процедурою оцінювання потреб 

особи/сім’ї у соціальних послугах, яка передбачена у статті 20 Закону 

України “Про соціальні послуги”. Перша проблема полягає у використанні 

різної термінології. Так, відповідно до статті 1 Закону: оцінювання потреб 

особи/сім’ї у соціальних послугах – це аналіз належності 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 [136]. Натомість, у державних стандартах 

соціальних послуг (наприклад: державні стандарти соціальної адаптації, 

стаціонарного та  денного догляду, консультування тощо) використовують 

термін “визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги”, 

але зміст цього терміну не розкрито. На нашу думку, термін “визначення 
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індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги” охорлює лише 

підбір найбільш відповідних соціальних послуг, спрямованих на подолання 

тих складних життєвих обставин, у яких опинилася конкретна особа. А 

термін “оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах” є значно 

ширшим, бо стосується не лише визначення індивідуальних потреб 

особи/сім’ї у соціальних послугах, але й передбачає аналіз самих складних 

життєвих обставин, які настали в житті певної особи, тобто, у такому 

випадку, оцінювання спрямоване на виконання превентивної функції 

соціального обслуговування. Вважаємо, що краще застосовувати термін 

“оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах”, а “визначення 

індивідуальних потреб особи/сім’ї у соціальних послугах” вважати одним із 

етапів оцінювання.  

Друга проблема, яка виникає у процесі оцінювання потреб особи/сім’ї 

у соціальних послугах, полягає у строках проведення такого оцінювання. У 

Законі України “Про соціальні послуги” зазначено, що оцінювання потреб 

особи/сім’ї у соціальних послугах відбувається протягом 5 робочих днів від 

дня одержання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних 

послуг [136]. А відповідно до Державного стандарту денного догляду [109], 

визначення індивідуальних потреб особи у денному догляді відбувається 

протягом 10 календарних днів від дати звернення потенційного отримувача 

такої соціальної послуги або його законного представника. Вважаємо, що 

оцінювання індивідуальних потреб у соціальних послугах має бути 

проведено у найкоротший час, тому цілком прийнятним є строк у п’ять 

робочих днів, який передбачений Законом України “Про соціальні послуги”, 

відтак державні стандарти соціальних послуг необхідно узгодити з 

вимогами закону.  

Третя проблема пов’язана з невизначеністю зобов’язаного суб’єкта у 

системі соціального обслуговування, до котрого потрібно звертатися, щоб 

було проведено оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах [18, c. 
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122]. Відповідно до Закону “Про соціальні послуги”, таке оцінювання 

виконує: фахівець із соціальної роботи, соціальний працівник, соціальний 

менеджер, а у разі необхідності до такого оцінювання можуть бути залучені 

медичні, педагогічні працівники, психологи, реабілітологи, ерготерапевти та 

інші фахівці [136].  Відповідно ж до абзацу 2 пункту 2.2 Порядку визначення 

потреб адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах [120], 

визначення індивідуальних потреб осіб/сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, або соціальної групи у соціальних послугах проводять 

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальні центри 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), інші соціальні 

служби та заклади соціального захисту й обслуговування. Але, відповідно до 

пункту 11 “Типового положення про центр надання соціальних послуг” від 3 

березня 2020 року підставою для надання соціальних послуг є: скерування 

особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на підставі 

відповідного рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту 

населення райдержадміністрації, виконавчого органу міської ради міста 

обласного значення, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради 

об’єднаної територіальної громади; результати оцінювання потреб 

особи/сім’ї у соціальних послугах [39]. Тому виникає ситуація, коли 

звернення для отримання соціальних послуг відбувається до структурних 

підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у 

містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, структурних 

підрозділів з питань соціального захисту населення виконавчих комітетів 

відповідних рад, які  своєю чергою приймають рішення надавати чи 

відмовити у наданні соціальних послуг відповідній особі. А відповідно до 

“Типового положення про центр надання соціальних послуг” від 2020 року 

передбачено, що проведення оцінювання потреб осіб у соціальних послугах 

відбувається безпосередньо Центром. Вважаємо, що оцінювання потреб 

особи/сім’ї у соціальних послугах мають проводити працівники 
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територіального центру соціального обслуговування, адже, як було 

встановлено у 2 Розділі дисертації, органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування виконують функцію організації та контролю за 

наданням соціального обслуговування. 

Тому пропонуємо розробити “Положення про оцінювання потреб 

особи/сім’ї у соціальних послугах”, у якому передбачити: 1) права і 

обов’язки суб’єктів оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах; 2) 

суб’єктів, які на основі оцінювання потреб повинні розробляти 

індивідуальний план надання соціальних послуг; 3) процедуру затвердження 

індивідуального плану надання соціальних послуг; 4) підстави і порядок 

перегляду індивідуальних планів отримувачів соціальних послуг. 

Працівниками надавачів соціальних послуг є соціальні працівники, 

фахівці із соціальної роботи, соціальні менеджери, соціальні робітники. 

Вказані категорії працівників надають соціальні послуги особам з 

інвалідністю і значна частина з них немає відповідної кваліфікації та 

професійної підготовки. Кваліфікаційні вимоги до соціальних менеджерів, 

фахівців із соціальної роботи, соцільних працівників визначаються 

Міністерством соціальної політики України. У Довіднику кваліфікаційних 

характеристик професій працівників (пп.31, 35) затверджені кваліфікаційні 

вимоги лише щодо соціальних працівників та фахівців із соціальної роботи. 

Посада “соціального менеджера” у Класифікаторі професій взагалі не 

передбачена. Також відповідні кваліфікаційні вимоги передбачені 

законодавцем щодо адміністративних посад у територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Зокрема, 

завідувач відділення соціальної допомоги вдома повинен мати вищу освіту 

(магістр, спеціаліст) відповідного напрямку підготовки і стаж роботи за 

фахом не менше трьох років. Завідувач відділення соціально – побутової 

адаптації повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного 

напрямку підготовки і стаж роботи за фахом не менш як три роки. Завідувач 
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відділення стаціонарного догляду повинен мати вищу медичну або іншу 

вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напрямку підготовки і стаж 

роботи за фахом не менш як три роки. Завідувач відділення адресної 

допомоги повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного 

напрямку підготовки і стаж роботи не менш як три роки [39]. Соціальні 

працівники ж, залучені до безпосереднього надання соціальних послуг, у 

переважній більшості не мають відповідної професійної підготовки. А 

згідно з кваліфікаційною характеристикою, кваліфікаційні вимоги до 

соціального робітника передбачають наявність повної загальної середньої 

освіти та професійної підготовки на виробництві, без вимог до стажу роботи 

[41]. Тому необхідно передбачити, наприклад, курси, тренінги тощо за 

допомогою яких працівники без необхідного рівня знань могли б отримати 

відповідну професійну підготовку. У аб.3 ч. 4 ст. 13 Закону [136] зазначено 

те, що кваліфікаційні вимоги до працівників надавачів соціальних послуг, 

порядок їх атестації має бути визначеним Міністерством соціальної 

політики України, але наразі Міністерство цього не зробило. Окрім того 

потребує розвитку система підвищення кваліфікації, оскільки її наявність 

дозволяє надавати ефективні соціальні послуги. Тому ми пропонуємо 

розробити “Положення про професійне навчання на виробництві” [22, c. 69], 

яке б охоплювало: 1) дослідження та аналіз системи законодавства у сфері 

надання соціального обслуговування; 2) ознайомлення із етичними правила, 

які застосуються у роботі з отримувачами соціальних послуг; 3) формування 

та розвиток у працівників необхідних навичок та вмінь, що дають змогу 

підвищити ефективність соціального обслуговування. Для організації такого 

навчання директор територіального центру може утворити окремий 

підрозділ у структурі центру або покласти функції з організації такого 

навчання на відповідного соціального працівника. У Законі, також 

передбачено можливість залучення до процесу підвищення кваліфікації 

фахівців та професіоналів, які працюють у територіальному центрі 
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громадських об’єднань, міжнародних організацій, благодійних, релігійних 

та неурядових організацій, а також установ та організацій, що мають досвід 

роботи з відповідними вразливими групами населення. Також зазначено, що 

фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення 

підприємницької діяльності, проходять підготовку та перепідготовку у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України [136].  

З урахуванням запропонованих шляхів вирішення проблем, які 

виникають на практиці, під час організації та надання соціального 

обслуговування, у тому числі особам з інвалідністю, пропонуємо змінити 

чинну організаційну структуру територіального центру соціального 

обслуговування. У зв’язку з цим пропонуємо при формуванні структурних 

підрозділів зважати на їхні функції в процесі організації та надання 

конкретних соціальних послуг, з урахуванням вимог державних стандартів 

соціальних послуг. Відтак, пропонуємо у структурі територіальних центрів 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) створювати такі 

структурні підрозділи: 1) організаційно-методичний; 2) оцінювання потреб 

особи/сім’ї в соціальних послугах; 3) розробки та затвердження 

індивідуального плану надання соціальних послуг; 4) екстреного 

реагування; 5) соціальної допомоги вдома; 6) денного перебування; 7) 

стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання; 8) 

організації надання натуральної допомоги.  

Пропонуємо за працівниками відповідних структурних підрозділів 

закріпити такі права та обов’язки: 1) працівники організаційно-методичного 

відділу: готують і поширюють інформацію про діяльність територіального 

центру (готують відповідний роздатковий матеріал, забезпечують 

поширення інформації через мережу інтернет, шляхом розсилки смс-

повідомлень); розробляють і реалізовують на практиці систему моніторингу 

і контролю якості надання соціальних послуг у територіальному центрі 

(пропонують Міністерству соціальної політки рекомендації стосовно 
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затвердження нових чи зміну існуючих Критеріїв якості наданих соціальних 

послуг); надають організаційну і методичну допомогу працівникам 

територіального центру; організовують проведення професійного навчання; 

2) працівники відділу оцінювання потреб особи/сім’ї в соціальних послугах: 

виявляють й інформують потенційних отримувачів про соціальні послуги; 

приймають документи безпосередньо або від структурних підрозділів з 

питань соціального захисту районних, районних у містах Києві та 

Севастополі державних адміністрацій, структурних підрозділів з питань 

соціального захисту населення, виконавчих комітетів відповідних рад для 

прийняття рішення про надання соціальних послуг у територіальному 

центрі; проводять оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах 

відповідно до “Положення про оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних 

послугах”; інформують заявника про надання чи відмову у наданні 

соціальних послуг; 3) працівники відділу розроблення та затвердження 

індивідуального плану надання соціальних послуг: складають індивідуальні 

плани надання соціальних послуг отримувачам й укладають договори щодо 

їх надання у територіальному центрі; моніторять виконання індивідуальних 

планів та їх плановий перегляд; 4) працівники відділу організації надання 

натуральної допомоги: інформують громадськість щодо можливостей та 

умов надання територіальним центром натуральної допомоги; надають 

натуральну допомогу у вигляді: продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, 

предметів першої потреби, технічних та інших засобів реабілітації, 

побутової техніки, робіт та послуг для задоволення потреб осіб та 

соціальних груп, які отримують соціальні послуги у територіальному центрі; 

5) працівники відділів екстреного реагування,  соціальної допомоги вдома, 

денного перебування, стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового проживання: забезпечують отримувачам надання соціальної 

послуги відповідно до встановлених державних стандартів та згідно з 

індивідуальними планами надання соціальних послуг. 
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Розроблені нами пропозиції стосовно формування структури та 

розподілу повноважень працівників територіального центру, пропонуємо 

внести у вигляді змін до Постанови КМУ від 29 грудня 2009 року №1417 

“Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)”.  

 

 

3.2. Соціальне обслуговування осіб з інвалідністю у закладах 

інтернатного типу 

Cтаціонарне cоціальне обслуговування полягає у наданні 

різноcторонньої соціально-побутової допомоги оcобам з інвалідністю, які 

частково або повністю втратили здатність до cамообслуговування і за 

cтаном здоров’я потребують постійного догляду. Таке обслуговування 

охоплює заходи щодо cтворення особам з інвалідністю найбільш адекватних 

для їх віку та стану здоров’я умов життєдіяльноcті, реабілітаційні заходи, 

забезпечення догляду та медичної допомоги, організацію відпочинку та 

дозвілля. Cоціальне обcлуговування оcіб з інвалідністю відбувається у 

cтаціонарних установах соціального обслуговування, профіль яких 

відповідає їх віку, cтану здоров’я та соціальному становищу. Право на 

cтаціонарне cоціальне обслуговування мають особи з інвалідністю, які: 1) не 

можуть себе cамостійно обcлуговувати; 2) не можуть брати учаcть у 

cуcпільному житті; 3) не мають рідних, які повинні їм забезпечити поcтійну 

cторонню допомогу і догляд. 

Організація та функціонування стаціонарних установ, які 

забезпечують  соціальне обслуговування осіб з інвалідністю, відбуваються 

на науково обґрунтованих принципах: 1) розміщення будинків-інтернатів 

залежно від потреб окремих регіонів та здійснення щодо них єдиної 

загальнодержавної політики; 2) здійcнення cпеціалізації в обслуговуванні 

різних категорій осіб; 3) надання, поряд з іншими, реабілітаційних поcлуг, 
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що дають можливість досягти та підтримувати оптимальний для осіб з 

інвалідністю рівень самостійності та життєдіяльності [169, с.226 - 227]. 

Зміcт першого принципу полягає у тому, що будинки-інтернати 

загального типу, психоневрологічні інтернати, дитячі будинки-інтернати  та 

спеціальні будинки-інтернати утворюють, реорганізовують та ліквідовують 

рішенням обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством 

соціальної політики України. Єдиний підхід до планування, фінансування, 

організації та управління вказаними інтернатними установами відбувається 

на основі нормативно-правових актів, які розробляє Міністерство соціальної 

політики України, що дає змогу максимально забезпечити рівні можливості 

для усіх підопічних, котрі проживають у межах України [169, с. 226]. Проте 

вважаємо, що в сучасних умовах, питання утворення, реорганізації та 

ліквідації інтернатних установ, має бути віднесено до повноважень органів 

місцевого самоврядування, адже вони більше обізнані у потребах місцевого 

населення. Для прикладу, територіальні центри соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) утворюються за рішенням місцевого органу 

виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування [39]. Також 

пропонуємо передбачити можливість юридичних осіб приватного права, 

фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб бути засновниками інтернатних 

установ, які надають стаціонарне соціальне обслуговування особам з 

інвалідністю. Для цього такі потенційні надавачі стаціонарного 

обслуговування повинні вказати у своїх установчих документах мету 

діяльності  - надання стаціонарного соціального обслуговування особам з 

інвалідністю та визначити обов’язки щодо надання такого обслуговування. 

Залежно від типу інтернатної установи та виду послуг, які будуть 

надаватися, за такими суб’єктами, доречно, передбачити обов’язок отримати 

ліцензію на здійснення діяльності у сфері надання соціальних послуг. 

Другий принцип полягає у тому, що створюється мережа  

спеціалізованих будинків-інтернатів, до яких окремо приймають осіб з 
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нормальним розумовим розвитком або психічними захворюваннями, або 

дітей з інвалідністю, або дорослих осіб, які систематично порушують 

громадський порядок [169, с. 226]. На практиці, цей принцип втілюється 

шляхом типізації будинків-інтернатів, диференціації їх мережі та 

внутрішньої профілізації. Інформативною, у процесі розляду цього 

принципу є стаття 6 “Основ законодавства України про охорону здоров’я”, 

де зазначено, шо кожен громадянин України має право на охорону здоров’я 

[74]. Тому для забезпечення цього права підопічних інтернатів, Міністерство 

соціальної політики, повинно ретельно підходити до вибору місць 

розташування інтернатних установ, бо часто такі установи знаходяться у 

віддалених адміністративно-територіальних одиницях. 

Щодо третого принципу, то оскільки метою надання соціального 

обслуговування, у тому числі, є включення особи в громаду, то поряд із 

соціальним обслуговуванням особам з інвалідністю необхідно надавати 

реабілітаційні послуги. Завдяки реабілітаційним заходам особи з 

інвалідністю можуть вести нормальний, звичайний для здорової людини, 

спосіб життя.  

За інформацією Cтатистичного збірника “Соціальний захист населення 

України” Державної статистичної служби України за 2018 рік в Україні 

функціонує 286 будинків-інтернатів для дорослих та дітей і молоді, із них: 

48 – для дітей та молоді, 62 – для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, 

28 – пансіонати ветеранів війни та праці, 145 – психоневрологічних 

інтернатів, 3 – спеціальні будинки – інтернати [165]. Загальна кількість 

обслуговуваних становить 46 273 особи, із них: 40 581 доросла особа, 1 958 

дітей, 3 734 молоді люди. Найбільша кількість інтернатних установ у 

Хмельницькій області - 28, найбільша кількість обслуговуваних осіб – 3 927 

у Дніпропетровській області. 

Стаціонарне соціальне обслуговування особам з інвалідністю в Україні 

надають: 1) будинки-інтернати для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, 
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геріатричні пансіонати, пансіонати для ветеранів війни та праці; 2) 

психоневрологічні інтернати; 3) дитячі будинки-інтернати; 4) спеціальні 

будинки-інтернати для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.  

Будинки-інтернати для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, 

геріатричні пансіонати, пансіонати для ветеранів війни та праці є 

стаціонарними соціально-медичними установами для постійного 

проживання громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, осіб з 

інвалідністю, які потребують стороннього догляду, побутового та медичного 

обслуговування [176]. Галузева правосуб’єктність цих установ визначена 

“Типовим положенням про будинок-інтернат для громадян похилого віку та 

осіб з інвалідністю, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни та 

праці”, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України від 29 грудня 2001 року № 549. 

Наступними суб’єктами, які надають соціальне обслуговування особам 

з інвалідністю є психоневрологічні інтернати, вони належать до 

стаціонарних інтернатних закладів соціального захисту, що утворюються 

для тимчасового або постійного проживання/перебування осіб зі стійкими 

інтелектуальними та/або  психічними порушеннями, які за станом здоров’я 

потребують стороннього догляду, соціально-побутового обслуговування, 

надання медичної допомоги, соціальних послуг та комплексу 

реабілітаційних заходів і яким, згідно з висновком лікарської комісії за 

участю лікаря психіатра не протипоказане перебування в інтернаті. Ці 

інтернати забезпечують умови, що сприяють соціально-психологічній 

реабілітації, адаптації підопічних у новому середовищі та організації їх 

трудотерапії [126]. Галузеву правосуб’єктність цих установ регламентовано 

“Типовим положенням про психоневрологічний інтернат”, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957.  

Ще одним суб’єктом, надавачем соціального обслуговування особам з 

інвалідністю, є дитячі будинки-інтернати - стаціонарні соціально-медичні 
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установи, призначені для тимчасового (до шести місяців) або постійного 

(понад шість місяців) перебування або проживання дітей з інвалідністю 

віком від 4 до 18 років (вихованці) та осіб з інвалідністю віком до 35 років 

(підопічні) з порушенням фізичного, інтелектуального розвитку та 

психічними розладами, які за станом здоров’я потребують стороннього 

догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, освітніх послуг, 

комплексу реабілітаційних заходів і, згідно з медичним висновком, не мають 

протипоказань для перебування в зазначеній установі незалежно від 

наявності осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати. Основними 

профілями цих інтернатів є: 

- будинки-інтернати І профілю (змішані за статтю) для вихованців з 

легкою розумовою відсталістю та/або розладами психіки, що 

супроводжуються стійкими фізичними порушеннями опорно-рухового 

апарату, для яких самостійне пересування є значно ускладненим або 

неможливим; 

- будинки-інтернати ІІ профілю (розділені за статтю) для вихованців з 

помірною розумовою відсталістю та/або тяжкими розладами психіки, які 

потребують догляду, навчання та реабілітації, можуть самостійно 

пересуватися та себе обслуговувати; 

- будинки – інтернати ІІІ профілю (розділені за статтю) для вихованців з 

тяжкою розумовою відсталістю та/або стійкими розладами психіки, які 

потребують догляду, навчання та реабілітації, можуть самостійно 

пересуватися і частково себе обслуговувати; 

- будинки – інтернати IV профілю (змішані за статтю) для вихованців з 

тяжкою розумовою відсталістю та/або стійкими хронічними розладами 

психіки, які потребують паліативного догляду, навчання і реабілітації та для 

яких самостійне пересування є значно ускладненим або неможливим [177]. 
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Галузева правосуб’єктність дитячих будинків-інтернатів визначена 

“Типовим положенням про дитячий будинок-інтернат”, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №978. 

Наступним суб’єктом, що надає стаціонарне соціальне обслуговування 

є спеціальні будинки-інтернати. Це соціально-медичні установи, призначені 

для постійного проживання звільнених осіб (громадян похилого віку, осіб з 

інвалідністю І та ІІ груп), які за станом здоров’я потребують стороннього 

догляду, побутового, медичного обслуговування та реабілітаційних послуг 

[127]. Галузева правосуб’єктність вказаних інтернатних установ визначена 

“Типовим положенням про спеціальний будинок-інтернат”, затвердженим 

наказом Міністерства праці та соціальної політики від 09 листопада 2011 

року № 432. 

На основі аналізу нормативно-правових актів, які визначають галузеву 

правосуб’єктність стаціонарних інтернатних установ, приходимо до 

висновку, що в процесі реалізації особою з інвалідністю її права на 

стаціонарне соціальне обслуговування, необхідно встановити чи 

підтвердити наявність відповідних умов такого обслуговування. 

По-перше, це волевиявлення особи з інвалідністю. У стаціонарні 

установи осіб приймають на добровільній основі, за їхнім власним 

бажанням. Про добровільність волевиявлення свідчить комплекс дій особи з 

інвалідністю: особисто написана заява до органу соціального захисту 

населення про видачу путівки, проходження медичного огляду, поведінка на 

співбесіді тощо. Певними особливостями характеризується ця умова, коли 

наявне клопотання про видачу путівки у психоневрологічний інтернат, 

дитячий та спеціальний будинок-інтернат.  Оскільки, до 

психоневрологічного інтернату влаштуватися можна за заявою особи, яка 

виявила бажання проживати в інтернаті, або її опікуна (піклувальника) про 

приймання такої особи до інтернатної установи [126].  
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Прийом до дитячого будинку-інтернату здійснюють на підставі заяви 

батьків (опікунів, піклувальників чи установи, де перебуває дитини) про 

прийняття до цього закладу [177]. Вказані особи є законними 

представниками дітей з інвалідністю і у випадку прийняття до стаціонарного 

закладу соціального обслуговування до уваги беруть волевиявлення 

законних представників. Небажання дитини змінити місце проживання може 

бути підставою для рекомендації психолога переглянути прийняте рішення з 

урахуванням інтересів дитини.  

До спеціального будунку-інтернату за власним бажанням можуть 

скеровувати звільнених осіб з інвалідністю І та ІІ груп. А на підставі 

рішення колегії департаменту соціального захисту населення обласної 

державної адміністрації переводять підопічних інших будинків-інтернатів 

(для дорослих) за систематичне грубе порушення правил внутрішнього 

розпорядку (вживання алкоголю, наркотичних та інших токсичних 

препаратів, бійки, самовільну відсутність у будинку-інтернаті без поважних 

причин понад 10 днів тощо) [127]. Тобто, таке переведення можливе 

всупереч волі підопічного. 

По-друге, для реалізації права особи з інвалідністю на стаціонарне 

соціальне обслуговування необхідно встановити вік особи. Визначення віку 

особи з інвалідністю є важливим з огляду на типізацію будинків-інтернатів. 

Так, до будинку-інтернату загального та спеціального типу приймають осіб 

з інвалідністю І та ІІ груп віком старше 18 років. До психоневрологічних 

інтернатів приймають осіб з інвалідністю І та ІІ груп із 

психоневрологічними захворюваннями, віком старше 18 років, а до дитячих 

інтернатних установ-дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років, а у разі 

створення молодіжного відділення осіб з інвалідністю віком від 18 до 35 

років. Вік особи встановлють на підставі паспорта, пенсійного посвідчення 

чи інших документів. 
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Наступною умовою реалізації права на стаціонарне соціальне 

обслуговування є оцінювання потреб особи з інвалідністю у стаціонарному 

соціальному обслуговуванні. На працівників департаменту соціального 

захисту населення покладено обов’язок встановити – необхідність у 

сторонньому догляді, побутовому обслуговуванні, медичній допомозі. Але 

встановити такий факт департамент соціального захисту може лише за 

допомогою висновку МСЕК чи довідки ЛКК.  У висновку/довідці повинно 

бути зазначено, що відповідна особа з інвалідністю потребує стороннього 

догляду, а також, що у такої особи відсутні медичні протипоказання для 

направлення до інтернату. Виконання цього завдання, на нашу думку 

спростило б, ефективне запровадження роботи електронної бази даних про 

осіб з інвалідністю в Україні. На сьогоднішній день, чинне “Положення про 

централізований банк даних з проблем інвалідності”, затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 121 

[52]. Однак, відповідно до Положення, до банку не порібно вносити 

інформацію про осіб з інвалідністю, які власне, потребують постійної 

сторонньої допомоги, що є підставою для надання їм стаціонарного 

соціального обслуговування. Тому, пропонуємо, доповнити підпункт 5 

пункту 4 “Положення про централізований банк даних з проблем 

інвалідності”, положенням про те, що до централізовано банку даних з 

проблем інвалідності вносять інформацію про “осіб з інвалідністю, які за 

рішенням медико-соціальної експертної комісій чи лікарсько-

консультативної комісії медичного закладу за місцем проживання особи, 

визнані такими, що потребують постійного стороннього догляду”.  

При вирішенні питання про скерування особи з інвалідністю до 

стаціонарної установи соціального обслуговування, повинен бути 

встановлений такий юридичний факт, як відсутність працездатних родичів, 

зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати. Відсутність працездатних 

родичів, встановлюють при влаштуванні особи до будинку-інтернату 
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загального чи спеціального типу. До кола оcіб, які зобов’язані утримувати 

непрацездатних членів cім’ї, відносять одного з подружжя чи оcіб, які не 

перебувають між собою у шлюбі, батьків cтосовно дітей, дітей cтосовно 

батьків, повнолітніх внуків, правнуків стосовно баби, діда, прабаби, прадіда, 

повнолітніх братів та сестер стосовно один одного, повнолітніх падчерок, 

пасинків стосовно мачухи, вітчима, осіб стосовно тих осіб, з якими 

проживали однією сім’єю [160]. При визначенні кола осіб, які повинні 

утримувати непрацездатних членів сім”ї та здійснювати за ними догляд 

необхідно керуватися відповідними положеннями Сімейного кодексу 

України. Однак на практиці це коло звужується до батьків та дітей. 

Вважається, що oсоба не має працездатних родичів, зобов’язаних за законом 

їх утримувати, в разі перебування родичів у місцях позбавлення волі або 

коли місце їх проживання невідоме. Вказаний вище факт, встановлюють на 

підставі довідки про cклад cім’ї, яку видають за місцем проживання особи. 

Стосовно ж влаштування дитини з інвалідністю до дитячого будинку-

інтернату наявність працездатних родичів, зобов’язаних за законом її 

утримувати, не перевіряють, оскільки цей факт не має юридичного 

значення. Його також не перевіряють у разі влаштування осіб з інвалідністю 

І та ІІ груп із психоневрологічними захворюваннями до 

психоневрологічного інтернату. Як виняток, до будинку-інтернату 

загального типу можуть приймати осіб, які мають працездатних дітей або 

родичів, зобов’язаних їх утримувати, якщо вони з об’єктивних причин не 

можуть цього робити. У такому разі щодо кожного окремого випадку, на 

підставі підтвердних документів, приймають рішенням колегії департаменту 

соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

Відшкодування витрат на утримання такої особи відбувається за рахунок 

коштів місцевого бюджету. За наявності вільних місць до інтернатної 

установи можуть приймати осіб, які мають працездатних осіб або родичів, 
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зобов’язаних їх утримувати, за умови відшкодування будинку-інтернату 

витрат на їх утримання.  

В окремих випадках доводиться встановлювати належність особи до 

відповідної категорії осіб, правовий статус яких визначається спеціальним 

законодавством. Саме від належності до певної категорії громадян залежить 

черговість надання послуг. Так, на позачергове влаштування до будинку-

інтернату загального типу мають право ветерани війни та особи, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесенні до І, ІІ, ІІІ 

категорій згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” [139]. 

Переважне право на влаштування до будинку-інтернату мають ветерани 

згідно із Законом України “Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” [133], члени 

сімей загиблих військовослужбовців. До психоневрологічного інтернату в 

першочерговому порядку приймають осіб, які: 1) мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною, є ветеранами війни, особами, на яких поширюється дія 

Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” [138] та “Про жертв нацистських переслідувань” [106]; 2) 

постраждали внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, 

надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, нещасних 

випадків, а також внутрішньо переміщені особи; 3) постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 1, 2 або 3 відповідно до 

Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи” [139]; 4) є ветеранами праці, 

самотніми громадянами похилого віку, членами сімей загиблих 

військовослужбовців [133]; 5) потребують опіки та піклування, у тому числі 

під час вирішення питань про їх недієздатність чи обмеження цивільної 

дієздатності. 
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Відтак, проаналізувавши законодавство [126; 127; 176; 177] та наукову 

літературу з цього питання [169] робимо висновок, що для вирішення 

питання про необхідність влаштування особи з інвалідністю в стаціонарний 

заклад, залежно від обставин справи, потрібно з’ясувати наявність таких 

умов: 1) волевиявлення зацікавленої оcоби у влаштуванні в cтаціонарний 

cоціальний заклад; 2) вік оcоби; 3) потреба у cторонньому догляді, 

побутовому і медичному обcлуговуванні; 4) відcутність медичних 

протипоказань для перебування у cтаціонарному закладі; 5) рішення 

компетентних органів про прийом до cтаціонарної уcтанови. Інколи виникає 

потреба з’ясувати такі юридичні факти: 1) відcутність родичів, зобов’язаних 

за законом утримувати осіб з інвалідністю, або одинокість; 2) належніcть до 

відповідної категорії осіб, правовий статус яких визначено cпеціальним 

законодавством; 3) наявні матеріально-побутові умови життя заявника чи 

батьків або близьких родичів дитини, яку влаштовують у дитячий будинок-

інтернат. Усі ці факти, в різному поєднанні залежно від типу інтернатної 

установи, повинен з’ясовувати департамент cоціального захисту населення 

відповідної місцевої державної адміністрації, оcкільки саме у його віданні 

перебувають інтернатні установи, і діє він від імені держави – гаранта 

соціального обслуговування. 

Відповідно до “Типового положення про психоневрологічний 

інтернат” від 14 грудня 2016 року, “Типового положення про дитячий 

будинок-інтернат” за наявності вказаних умов  – департамент чи управління 

соціального захисту населення видає особі з інвалідністю путівку про 

влаштування її до інтернату. На підставі путівки директор інтернату видає 

наказ про зарахування такої особи до стаціонарної установи. Вже після 

цього відбувається визначення індивідуальних потреб особи з інвалідністю у 

стаціонарному обслуговуванні, за результатами якого складається 

індивідуальний план надання соціальних послуг, який у свою чергу, є 
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підставою укладення договору про надання соціальних послуг між особою з 

інвалідністю та будинком-інтернатом.  

Тобто відбувається реалізація принципу індивідуального підходу у 

наданні стаціонарного соціального обслуговування. Проблема полягає у 

тому, що положення про індивідуальний план надання послуг, укладення 

договору стосуються лише психоневрологічних інтернатів та дитячих 

будинків-інтернатів. 

Надання стаціонарних соціальних послуг відбувається відповідно до 

вимог Державного стандарту стаціонарного догляду, за особами які 

втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності,  

який затверджений Наказом Міністерства соціальної політики України від 

29 лютого 2016 року №198. У Державному стандарті передбачено 

визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг, 

складання індивідуального плану надання соціальної послуги стаціонарного 

догляду, укладнення договору про надання таких послуг. Оскільки 

відповідно до статті 17 Закону України “Про соціальні послуги” [136], 

соціальні послуги надаються надавачами соціальних послуг державного, 

комунального чи недержавного секторів відповідно вимог державних 

стандартів соціальних послуг, то положення про визначення індивідуальних 

потреб отримувачів, договір про надання послуг повинно бути закріплено й 

у інших Типових положення про будинки-інтернати. 

Як правило, до будинків-інтернатів приймають осіб, які не можуть 

перебувати у звичному для інших людей соціальному середовищі. Водночас, 

у Типових положеннях про будинки – інтернати передбачені підстави для 

відрахування підопічних зі стаціонарних установ. Відрахування підопічного 

з будинку-інтернату загального типу відбувається відповідно до наказу 

директора: 1) за оcобистою заявою підопічного і на підставі довідки про 

наявність у нього житлової площі або письмової згоди родичів про 

можливість його утримувати і забезпечувати доглядом; 2) при вcтановленні 
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інвалідам І або ІІ груп, які не досягли пенсійного віку, ІІІ групи інвалідності 

[176]. Відрахування підопічного з психоневрологічного інтернату 

відбувається у тижневий строк у разі: 1) подання письмової заяви 

підопічного чи письмової заяви опікуна або піклувальника із зобовязанням 

здійснення необхідного догляду; 2) подання письмової заяви родичів про 

можливість утримати підопічного і забезпечити догляд за ним, письмової 

згоди опікуна або піклувальника – для недієздатних осіб та осіб, цивільна 

дієздатність яких обмежена; 3) закінчення строку перебування в інтернаті; 4) 

переведення до іншого інтернату; 5) неповернення без поважних причин та 

без погодження з адміністрацією інтернату з поїздки до родичів після 

закінчення шестимісячного строку (після з’ясування причин неповернення); 

6) наявності відповідного рішення суду; 7) смерті підопічного або 

оголошення його померлим [126]. Відрахування особи із спеціального 

будинку-інтернату відбувається відповідно до рішення департаменту 

соціального захисту населення міських держадміністрацій: 1) за особистою 

заявою особи; 2) за письмовою заявою працездатних дітей, родичів або 

інших осіб про можливість утримувати особу із зобов’язанням здійснення 

необхідного догляду та за довідкою про наявність у них власної житлової 

площі; 3) при встановленні інвалідам І або ІІ груп, які не досягли пенсійного 

віку, ІІІ групи інвалідності за умови наявності в особи житла, або родичів чи 

інших осіб, які мають можливість утримувати особу і забезпечувати за нею 

догляд; 4) рішення суду про незаконне поміщення особи до будинку – 

інтернату [127]. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року  

№ 526 було затверджено “Національну стратегію реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки. Реформа 

деінституціалізації спрямована на створення таких умов надання соціальних 

послуг для сімей з дітьми, у тому числі сімей з дітьми з інвалідністю, які б 

були необхідними та достатніми для забезпечення виховання дітей у рідній 
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сім’ї або влаштування їх до сімейних форм виховання. Але така реформа 

призведе і до зменшення кількості стаціонарних установ соціального 

обслуговування, тому держава, як гарант права особи на соціальне 

обслуговування повинна забезпечити належну систему контролю за 

проведенням такої реформи, аби першочергова увага приділялася 

якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. 

 

 

3.3. Соціальне обслуговування осіб з інвалідністю в реабілітаційних 

установах 

У країнах, з високим рівнем розвитку економічних відносин, 

реабілітація почала формуватися разом із розумінням необхідності захисту 

прав та інтересів осіб з інвалідністю. На міжнародному рівні вперше поняття 

реабілітації, було визначене у другому звіті Всесвітньої організації охорони 

здоров’я, де зазначено, що реабілітація – це поєднання і скординоване 

здійснення медичних, соціальних, просвітницьких і професіональних заходів, 

включаючи навчання (або перенавчання) осіб з інвалідністю для досягнення 

реабілітантами (по можливості) найбільш високого рівня функціональної 

активності [72, с.2]. 

У науковій літературі реабілітацію розглядають як комплекс медичних, 

педагогічних і соціальних заходів, спрямованих на відновлення (або 

компенсацію) порушених функцій організму, а також соціальних функцій і 

працездатності хворих та інвалідів [161]. Також реабілітацію осіб з 

інвалідністю розуміють як процес, що має за мету допомогти таким людям 

досягти оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального 

рівня діяльності та підтримати їх, надавши їм у такий спосіб засоби для зміни 

їхнього життя та розширення рамок своєї незалежності, і який включає 

систему медичних, професійних, педагогічних та інших заходів, спрямованих 

на усунення і компенсацію обмежень життєдіяльності й на соціальну їх 
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адаптацію [70, с. 39]. Реабілітація визначається і як система державних, 

соціально-економічних, психологічних, медичних, професійних, педагогічних 

заходів, спрямованих на відновлення здоров’я людини, її працездатності і 

соціального статусу, яка грунтується на біологічних, соціально-економічних, 

психологічних, морально-етичних і науково -медичних засадах [71, с. 10].  

Тобто “реабілітація осіб з інвалідністю” становить комплекс 

реабілітаційних заходів, які спрямовані не лише на покращення стану 

здоров’я особи, але й на встановлення зв’язку між особою з інвалідністю та 

суспільством.  

Cхоже розуміння поняття “реабілітації осіб з інвалідністю” наявне в 

Законі України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, де 

зазначено, що  реабілітація осіб з інвалідністю – це система медичних, 

психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових, 

фізкультурно-спортивних, соціально-побутових заходів, спрямованих на 

надання особам допомоги у відновленні й компенсації порушених або 

втрачених функцій організму для досягнення і підтримання соціальної і 

матеріальної незалежності, трудової адаптації й інтеграції у суспільство, а 

також забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими необхідними 

засобами і виробами медичного призначення [135]. Однак вказане 

законодавче визначення поняття “реабілітації осіб з інвалідністю”, на нашу 

думку, також містить певні недоліки. Погоджуємося з позицією О.В. 

Паровишник, яка зазначає, що доцільно при формулюванні поняття 

“реабілітація особи з інвалідністю” враховувати як індивідуальну програму 

реабілітації інваліда, за якою здійснюються реабілітаційні заходи, так і 

органи й установи, на які покладено функцію реалізації реабілітаційних 

заходів. Відтак “реабілітацію осіб з інвалідністю” науковець пропонує 

визначати як сукупність медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, 

професійних, трудових, фізкультурно-спортивних, соціально-побутових 

заходів, які здійснюються реабілітаційними установами за індивідуальною 
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програмою реабілітації інваліда і які спрямовані на надання особам допомоги 

у відновленні й компенсації порушених або втрачених функцій організму для 

досягнення і підтримання соціальної і матеріальної незалежності, трудової 

адаптації й інтеграції у суспільство, а також забезпечення інвалідів 

технічними та іншими необхідними засобами і виробами медичного 

призначення [76, с.177-178]. 

Документом, що визначає види, форми і об’єм реабілітаційних заходів, 

оптимальні строки їх здійснення і конкрених виконавців, є індивідуальна 

програма реабілітації особи з інвалідністю. Індивідуальні програми 

реабілітації складає МСЕК для повнолітніх осіб і ЛКК для дітей з 

інвалідністю. Складають таку програму на основі державної типової 

програми реабілітації особи з інвалідністю. Ці програми розробляють 

протягом місяця від дня звернення особи з інвалідністю чи її законного 

представника до органу медико-соціальної експертизи [135].  

Індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю має 

рекомендаційний характер [135]. Тобто, особа з інвалідністю (чи її законний 

представник) може відмовитися від того чи іншого виду, форми чи обсягу 

реабілітаційних заходів або від реалізації індивідуальної програми загалом. 

Коли особа з інвалідністю (чи її законний представник) виявила згоду 

на індивідуальну програму реабілітації, то вона бере на себе обов’язок 

сприяти її реалізації, і тоді ця програма стає обов’язковою до виконання 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

реабілітаційними установами, підприємствами, установами, організаціями, в 

яких працює або перебуває особа з інвалідністю (дитина з інвалідністю), 

незалежно від їх відомчої підпорядкованості, типу і форми власності [135]. 

Щодо відповідальності за невиконання чи неналежне виконання 

індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю зобов’язаними 

суб’єктами, то можемо лише, частково, виділити адміністративну 

відповідальність. Частково, тому що у статті 41 Кодексу України про 
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адміністративні правопорушення говориться про відповідальність за 

порушення законодавства про працю та охорону праці [52]. Відтак, суб’єктом 

такого адміністративного правопорушення може бути лише роботодавець, 

тобто фізична чи юридична особа, яка використовує найману працю особи з 

інвалідністю, уклала з такою особою трудовий договір, і не створює умов для 

належної реалізації індивідуальної програми реабілітації такого працівника. 

Стосовно інших осіб – “нероботодавців”, для яких індивідуальна програма 

реабілітації теж є обов’язковою, у разі коли вони не виконують чи виконують 

з порушенням свої обов’язки зі забезпечення виконання індивідуальної 

програми реабілітації, то законодавець обмежується лише можливістю 

судового захисту прав осіб з інвалідністю. Тому, вважаємо, що у цьому 

випадку необхідно передбачити для початку, наприклад, адміністративну 

відповідальність за порушення вказаними суб’єктами їх обов’язку щодо 

виконання чи сприяння у виконанні індивідуальної програми реабілітації 

особи з інвалідністю. Отож, пропонуємо доповнити Кодекс України про 

адміністративні правопорушення положенням, яке б передбачало 

відповідальність органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, реабілітаційних установ, підприємств, установ, організацій, 

у яких працює або перебуває особа з інвалідністю (дитина з інвалідністю), 

незалежно від їх відомчої підпорядкованості, типу і форми власності за 

невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків, щодо забезпечення 

реалізації індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю. Це, на 

нашу думку, сприятиме підвищенню ефективності реабілітаційного 

потенціалу.  

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” не 

містить положення, яке б було спрямоване на вирішення проблеми, 

пов’язаної з виправленням обґрунтованих зауважень особи з інвалідністю до 

індивідуальної програми реабілітації інваліда. Тому вважаємо, що вказаний 

нормативно-правовий акт потрібно доповнити таким положенням, яке б 
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закріплювало право особи з інвалідністю оскаржувати зміст індивідуальної 

програми реабілітації, чи її законного представника у випадку обґрунтованої 

незгоди з такою програмою. Для цього потрібно ще визначити суб’єкта, який 

уповноважений розглядати такі заяви. О. В. Паровишник пропонує закріпити 

у Законі України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” право осіб 

з інвалідністю, у разі обґрунтованої незгоди зі змістом затвердженої 

індивідуальної програми, реабілітації подавати у місячний термін від дня 

одержання останньої письмову заяву з вимогою переглянути (змінити, 

уточнити) індивідуальну програму реабілітації до обласних МСЕК або до 

МСЕК, в якій ця особа проходила огляд, або ж до відповідного департаменту 

охорони здоров’я [76, с. 181]. Більше того, зазначив науковець, згідно з 

чинним законодавством, однією з функцій комісій медико-соціальної 

експертизи є перевірка якості розроблених індивідуальних програм 

реабілітації і здійснення контролю за їх виконанням [76, с. 181-182]. 

Звичайно, якщо особа з інвалідністю звернеться з письмовою заявою щодо 

оскарження змісту індивідуальної програми реабілітації до тієї ж МСЕК у 

якій проходила медико-соціальну експертизу, то об’єктивність рішення цієї 

МСЕК викликатиме сумніви. У такому випадку особи з інвалідністю повинні 

звертатися до незалежних експертів. Наразі в Україні немає таких незалежних 

експертів.  

Тому, враховуючи, по-перше, відсутність чіткого механізму 

притягнення зобов’язаних осіб до відповідальності за невиконання чи 

неналежне виконання індивідуальної програми реабілітації інваліда, по-друге, 

невизначеність процедури оскарження положень змісту такої програми, 

пропонуємо створити спеціально уповноважений орган виконавчої влади з 

питань реабілітації осіб з інвалідністю - Національну раду з питань 

реабілітації осіб з інвалідністю. Основним завданням Ради має бути охорона 

та захист прав осіб з інвалідністю, які проходять реабілітацію в 

реабілітаційних установах України. На виконання цього завдання Рада має 
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право звертатися до керівників реабілітаційних установ з вимогою: 1) надати 

інформацію про стан реалізації права осіб з інвалідністю на реабілітацію 

(інформацію стосовно показників якості соціальних послуг); 2) негайно 

поновити порушене право особи з інвалідністю та вжити необхідних заходів 

для запобігання порушення права у майбутньому. До складу Національної 

ради з питань реабілітації осіб з інвалідністю, на нашу думку, повинні 

входити: представники органів державної влади, представники органів 

місцевого самоврядування, представники громадських організацій.  

Із завершенням складання і затвердження індивідуальної програми 

реабілітації особи з інвалідністю комісія готує два її примірника. Один 

залишається в комісії, другий видають особі з інвалідністю або її законному 

представникові. Після цього МСЕК або ЛКК надсилає засвідчені в 

установленому порядку копії цієї програми лікувально-профілактичному 

закладу, органу праці і соціального захисту населення за зареєтрованим 

місцем проживання особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю, а у разі 

потреби – реабілітаційній установі, учасникам реабілітаційного процесу і 

навчальним закладам [117].  

Відповідно до Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні” реабілітаційні заходи здійснюють реабілітаційні установи. 

Реабілітаційна установа – це установа, підприємство, заклад, у тому числі їх 

відділення, структурні підрозділи, незалежно від форми власності, що 

здійснює реабілітацію інвалідів та дітей – інвалідів відповідно до державних 

соціальних нормативів у сфері реабілітації [135]. 

Систему реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю 

складають: 

1) органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які 

здійснюють державне управління системою реабілітації осіб з інвалідністю; 
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2) реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми 

власності; 

3) будинки-дитини – дошкільні навчальні заклади для дітей з вадами 

фізичного та/або розумового розвитку віком до 4 років незалежно від 

відомчого підпорядкування, типу і форми власності; 

4) спеціальні та санаторні дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) 

компенсуючого типу для дітей віком від 2 до 7(8) років, які потребують 

корекції фізичного та /або розумового розвитку, тривалого лікування та 

реабілітації незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми 

власності; 

5) дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу для 

дітей віком від 2 місяців до 6 (7) років, у складі яких можуть бути групи 

загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких 

забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їхнього 

розумового, психологічного, фізичного розвитку незалежно від відомчого 

підпорядкування, типу і форми власності; 

6) дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини)  системи 

освіти, в яких забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток, 

корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які 

відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома; 

7) спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) – 

загальноосвітні навчальні заклади системи освіти для дітей, які потребують 

корекції фізичного та/або розумового розвитку; 

8) загальноосвітні санаторні школи (школи-інтернати) – загальноосвітні 

навчальні заклади І-ІІІ ступенів з відповідним профілем системи освіти для 

дітей, які потребують тривалого лікування; 

9) навчальні заклади системи органів праці та соціального захисту 

населення; 
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10) установи соціального обслуговування осіб з інвалідністю, дітей з  

інвалідністю незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми 

власності; 

11) санаторно-курортні установи системи органів праці та соціального 

захисту населення; 

12) протезно-ортопедичні підприємства незалежно від відомчого 

підпорядкування, типу і форми власності; 

13) установи культури, санаторно-курортні та оздоровчі заклади 

громадських організацій осіб з інвалідністю; 

14) академічні та галузеві науково-дослідні, науково-методичні 

установи, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері 

реабілітації осіб з інвалідністю [135].  

На нашу думку, до цієї системи реабілітаційних установ не потрібно 

долучати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а 

також академічні та галузеві науково-дослідні, науково-методичні установи. 

Адже, зважаючи на зміст їхніх прав та обов’язків, перші здійснюють 

державне управління системою реабілітації осіб з інвалідністю, а другі 

забезпечують реабілітаційні установи методологічними матеріалами. Тому 

пропонуємо віднести їх до суб’єктів соціально-забезпечувальних 

правовідносин, які сприяють в отриманні особами з інвалідністю 

реабілітаційних заходів. Інші ж суб’єкти системи реабілітації відносимо до 

реабілітаційних устав, які здійснюють реабілітаційні заходи стосовно осіб з 

інвалідністю. Окрім того, вважаємо за необхідне доповнити статтю 12 Закону 

України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” положенням, яке б 

до системи реабілітаційних установ відносило також фізичних осіб та 

юридичних осіб, які отримали в установленому законом порядку ліцензію, і 

прагнуть надавати особам з інвалідністю реабілітаційні заходи та віднести їх 

до категорії суб’єктів, які вживають реабілітаційні заходи щодо осіб з 

інвалідністю. Залучення приватного сектора економіки, на нашу думку, 
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позитивно вплине на реабілітаційний потенціал. Для прикладу, у країнах 

Європейського Союзу відбувається дедалі більше скорочення ролі органів 

державної влади у процесі реабілітації осіб з інвалідністю. Основними 

учасниками процесу реабілітації стають здебільшого юридичні особи 

приватного сектора економіки та особи з інвалідністю. Це сприяє орієнтації 

реабілітаційного процесу не на наявний асортимент необхідних послуг та 

засобів реабілітації, а на потреби кожної конкретної особи. У таких країнах, 

як Німеччина, Велика Британія, Бельгія, медичні реабілітаційні установи є 

недержавними та працюють в умовах конкуренції. У Франції медичну 

реабілітацію проводять як у спеціалізованих державних, муніципальних або 

приватних лікарнях, так і вдома. В Ірландії широку участь у проведенні 

реабілітаційних заходів беруть добровільні організації, зокрема у реалізації 

програм реабілітації осіб із психосоціальними порушеннями. Там 

функціонують центри незалежного життя, в яких навчають самостійності. До 

речі, фахівці цих добровільних організацій мають відповідні професійні 

сертифікати [31]. У деяких країнах Європейського Союзу на законодавчому 

рівні визначено роль місцевих громад у проведенні реабілітаційних заходів. 

Так, у Франції з 1986 року на місцевому рівні створюються служби медичної 

діяльності та центри соціальних акцій, які сприяють незалежності людей з 

інвалідністю у громаді, координують діяльність реабілітаційних установ 

незалежно від їхніх форм власності (державні, приватні, муніципальні) [31]. 

Такий досвід Франції, варто врахувати й Україні, зокрема в умовах 

проведення реформи децентралізації. 

Згідно з інформацією зі статистичного збірника Департаменту  

соціального захисту осіб з інвалідністю Міністерства соціальної політики 

України станом на 01 січня 2018 року в Україні діє 153 реабілітаційні 

установи системи Міністерства соціальної політики України [166]. Із них 118 

- Центри соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, 4 - Центри професійної 

реабілітації осіб з інвалідністю, 29 – Центри комплексної реабілітації для осіб 



	

	

172	

з інвалідністю, 2 – Установи змішаного типу (комплексної реабілітації) для 

осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.  

У Львівській області станом на 01 січня 2018 року діє 10 

реабілітаційних установ із них 8 Центрів соціальної реабілітації дітей-

інвалідів (усі комунальної форми власності) та 2 Центри комплексної 

реабілітації осіб з інвалідністю (державної та комунальної форми власності). 

Загальна чисельність отримувачів реабілітаційних послуг 853 особи з 

інвалідністю із них 261 дитина з інвалідністю [166].  

Отже, на території України діє 4 основі види реабілітаційних установ, 

які перебувають у підпорядкуванні Міністерства соціальної політики 

України: 1)  центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; 2) центри 

професійної реабілітації інвалідів; 3) центри комплексної реабілітації для осіб 

з інвалідністю; 4) реабілітаційні установи змішаного типу для осіб з 

інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. 

Наказом Міністерства соціальної політики України від 14 березня 2018 

року № 355 “Питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю” визнано 

такими, що втратили чинність Накази Міністерства соціальної політики 

України: “Про затвердження Типового положення про центр соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів” № 505 від 15 серпня 2013 року, “Про 

затвердження Типового положення про центр професійної реабілітації 

інвалідів” № 379 від 06 квітня 2015 року, “Про затвердження Типового 

положення про реабілітаційну установу змішаного типу (комплексної 

реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень” № 

112 від 12 лютого 2016 року, а також змінено Наказ Міністерства № 855 від 

09 серпня 2016 року “Деякі питання комплексної реабілітації осіб з 

інвалідністю”. Такі зміни спрямовані на узгодження національного 

законодавства із положеннями Конвенції про права осіб з інвалідністю, 

зокрема статтею 26, де зазначено, що держави-учасниці організовують, 

зміцнюють та розширюють комплексні абілітаційні та реабілітаційні 
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програми, особливо у сфері соціального обслуговування, таким чином, щоб ці 

послуги та програми починали реалізовуватися якомога раніше і 

ґрунтувалися на багатопрофільній оцінці потреб та сильних сторін індивіда 

[55]. Тобто запровадження лише одного виду реабілітаційної установи – 

центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю є цілком логічним 

явищем. 

Проте, станом на сьогодні, в Україні, продовжують існувати: центри 

соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, центри професійної реабілітації 

осіб з інвалідністю; центри комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю та 

реабілітаційні установи змішаного типу для осіб з інвалідністю внаслідок 

інтелектуальних порушень. Листом Мінсоцполітики “Про забезпечення 

розвитку системи комплексної реабілітації (абілітації) осіб (дітей) з 

інвалідністю, дітей віком до двох років (включно), які належать до груп 

ризику щодо отримання інвалідності” від 04 травня 2018 року № 393/0/131-

18/173 передбачено, що ті реабілітаційні установи, установчі документи яких 

ще не узгоджено з  “Типовим положенням про центр комплексної реабілітації 

для осіб з інвалідністю”, затвердженим Наказом Мінсоцполітики від 09 

серпня 2016 року № 855 (зі змінами), мають використовувати у практичній 

роботі Наказ Мінсоцполітики від 03 жовтня 2010 року № 1576 “Про 

затвердження примірних штатних нормативів чисельності працівників центру 

комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю”. Також наголешено, що 

незважаючи на те, що деякі накази Мінсоцполітики втратили чинність, 

установчі документи діючих реабілітаційних установ залишаються чинними 

до періоду, доки їх не буде узгоджено Наказом Мінсоцполітики № 855.  

Важливо звернути увагу на те, що у 2015 році були внесенні зміни у 

“Типове положення про центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів”. 

Окрім дітей з інвалідністю послуги в центрах реабілітації з 2015 року можуть 

отримувати й діти віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність. З 

аналогічними змінами було затвердженно “Типове положення про 
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реабілітаційну установу змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з 

інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень” від 15 лютого 2016 року і 

“Типове положення про центр комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю” від 09 серпня 2016 року. Ці зміни мають важливе значення 

оскільки до цього часу, реабілітаційні заходи можна було застосовувати лише 

стосовно дітей, яким ЛКК лікувально – профілактичного закладу встановила 

відповідну групу інвалідності. А зараз, завдяки можливості застосування 

реабілітаційних заходів, можна взагалі запобігти настанню інвалідності у 

дитини. Тобто застосування превентивних заходів допоможе системі 

реабілітації працювати і на попередження інвалідності, а не тільки на 

усунення її наслідків. 

Відповідно до “Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із 

комплексної реабілітації (абілітації)”, для отримання реабілітаційних послуг 

отримувач (його законний представник) письмово звертається за місцем 

проживання до структурного підрозділу з питань соціального захисту 

населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, 

виконавчого органу міської, районної у місті ради, ради об’єднаної 

територіальної громади та подає такі документи: 1) заяву про надання послуг 

із комплексної реабілітації (абілітації); 2) індивідуальну програму 

реабілітації, видану МСЕК, ЛКК лікувально – профілактичного закладу (для 

дітей з інвалідністю); 3) довідку ЛКК лікувально-профілактичного закладу 

(для дітей віком до 3 років, які належать до групи ризику щодо отримання 

інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження комплексної реабілітації 

(абілітації) в установі; 4) паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 5) 

документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-

платників податків; 6) документ про освіту (для отримувачів, які потребують 

професійної реабілітації); 7) виписку з медичної картки амбулаторного 

(стаціонарного) хворого; 8) довідку про взяття на облік внутрішньо 

переміщених осіб (для отримувачів, які є внутрішньо переміщеними 
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особами). Після отримання зазначених документів місцевий орган протягом 5 

робочих днів: 1) інформує отримувача або його законного представника про 

прийняте рішення щодо направлення на комплексну реабілітацію 

(абілітацію); 2) вносить до централізованого банку даних з проблем 

інвалідності інформацію про направлення отримувача на комплексну 

реабілітацію (абілітацію); 2) надсилає установі повідомлення про 

направлення отримувача на комплексну реабілітацію (абілітацію) з відміткою 

про внесення інформації про отримувача до централізованого банку даних з 

проблем інвалідності разом з копіями документів [122]. Для отримання 

реабілітаційних послуг у недержавній реабілітаційній установі особа з 

інвалідністю чи її законний представник повинен звернутися до цієї 

реабілітаційної установи [135].  

Після зарахування отримувача на комплексну реабілітацію (абілітацію), 

на підставі його індивідуальної програми реабілітації складається 

індивідуальний план комплексної реабілітації (абілітації). Реабілітаційні 

послуги надають отримувачу безоплатно. Після закінчення курсу реабілітації, 

установа видає отримувачу або його законному представнику довідку про 

наданні реабілітаційні послуги та результати комплексної реабілітації 

(абілітації), копію якої надсилає до місцевого органу [122]. 

Розрізняють такі форми реабілітаційних заходів, а саме: 1) надання 

реабілітаційних послуг; 2) забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації і виробами медичного призначення; 3) матеріальне забезпечення 

[135]. Їх надають безкоштовно реабілітаційні установи в процесі виконання 

індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю. 

Питання організації надання реабілітаційних послуг як однієї з форм 

реабілітаційних заходів, їх види та детальну характеристику змісту регулював 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 31 березня 2015 року, 

яким було затверджено Соціальні нормативи у сфері надання реабілітаційних 

послуг особам з  інвалідністю та дітям з інвалідністю [125]. До показників 
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якості надання реабілітаційних послуг законодавець відносив: 1) результати 

аналізу проведення на постійній основі моніторингу надання реабілітаційних 

послуг; 2) умови розміщення реабілітаційної установи та її доступність; 3) 

укомплектованість реабілітаційної установи фахівцями, їхня кваліфікація та 

відповідність оціненим потребам отримувачів, їхній кількості в установі, 

цілям та планам роботи; 4) наявність матеріально – технічної бази 

реабілітаційної установи. Але Наказом Міністерства соціальної політики 

України від 14 березня 2018 року № 355 “Питання комплексної реабілітації 

осіб з інвалідністю” Наказ від 31 березня 2015 року було визнано таким, що 

втратив чинність. Стаття 15 Закону України “Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю” – “Державні соціальні нормативи у сфері реабілітації” 

залишена без змін. У вказаній статті зазначено, що державні соціальні 

нормативи у сфері реабілітації осіб з інвалідністю розробляли центральні 

органи виконавчої влади у межах їхніх повноважень, за участю 

реабілітаційних установ, відповідних науково-дослідних установ, на основі 

наукових досліджень. Тому або потрібно вилучити статтю 15 Закону України 

“Про реабілітацію осіб з інвалідністю”, або розробити і затвердити нові 

соціальні нормативи надання послуг у сфері реабілітації. Проте, навіть, за 

умови виключення статті 15 Закону України “Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю”, але дотримання зобов’язаними учасниками реабілітаційного 

процесу вимог Конвенції про права осіб з інвалідністю, яку Україна 

ратифікувала, створення центрів комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю, проблем якості реабілітаційних послуг не повинно виникати 

[25, c.55].  

Щодо такої форми реабілітаційних заходів, як забезпечення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації і виробами медичного призначення, то у статті 26 Закону України 

“Про реабілітацію осіб з інвалідністю” зазначено, що держава гарантує 

розроблення і виробництво технічних та інших засобів реабілітації, закупівлю 
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спеціального автотранспорту, виробів медичного призначення, забезпечення 

ними соціальної адаптації і полегшення умов праці й побуту і спілкування 

осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю і поширює інформацію про таку 

продукцію [135]. Нормативно – правове регулювання зазначеної форми 

реабілітаційних заходів забезпечують: Закон України “Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні”, Постанова КМУ від 05 квітня 2012 року № 321 “Про 

затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих 

категорій населення і виплати грошової компенсації  вартості за самостійно 

придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів” . У березні 

2018 року Кабінет Міністрів України Постановою № 238 вніс зміни до 

Постанови № 321 від 05 квітня 2012 року, якими дещо змінено процедуру 

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації.  

Проаналізувавши Постанову № 238, можемо виділити такі основні 

зміни порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб 

з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і 

виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні 

засоби реабілітації, переліків таких засобів: 

1) змінено механізм фінансування підприємств, які, фактично, 

здійснюють забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, 

зокрема, фінансують такі підприємства , переважно, не Фонд соціального 

захисту осіб з інвалідністю (як було раніше), а органи соціального захисту 

населення; 

2) запровадження за допомогою Класифікатора технічних та інших 

засобів реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих 

верств населення – автоматизованого підбору необхідних засобів реабілітації 

кожній конкретній особі; 
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3) вдосконалення механізму забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації за допомогою Централізованого банку даних з проблем 

інвалідності; 

4) запровадження договірного регулювання правовідносин із 

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації: а) забезпечення 

осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб технічними та іншими 

засобами реабілітації на підставі договору, який укладають між органами 

соціального забезпечення та підприємством; б) забезпечення осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб протезами верхніх та нижніх 

кінцівок, ортезами шарнірними нижніх кінцівок та кріслами колісними на 

підставі договору, який укладають орган соціального захисту, підприємство 

та особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інші особи чи їх законні 

представники; 

5) запровадження можливості залучення до фінансування процесу 

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації коштів місцевих 

бюджетів, власних коштів осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших 

осіб чи їх законних представників, благодійних внесків, з інших джерел не 

заборонених законодавством. 

Виділені зміни, на нашу думку, відображають бажання законодавця 

узгодити національне законодавство з Конвенцією про права осіб з 

інвалідністю, а також враховують реформу децентралізації влади, зокрема, у 

частині зміни механізму фінансування забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації.  

У процесі реалізації права на реабілітацію, особи з інвалідністю 

стикається з низкою проблем. Такими проблемами, на нашу думку, є: по- 

перше, неналежне фінансування, по-друге, неврахування зовнішніх чинників, 

що впливають на життя особи з інвалідністю, по-третє, відсутність фахівців-

реабілітологів [21, с. 514]. 
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Стосовно першої проблеми, а саме фінансування, то у статті 42 Закону 

“Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” зазначено, що фінансування 

реабілітаційних заходів, витрат на утримання реабілітаційних установ 

відбувається за рахунок коштів Державного та місцевого бюджетів, цільових 

страхових фондів, засновників реабілітаційних установ, добровільних 

пожертвувань та інших джерел, передбачених законом [135]. Як свідчить 

практика, переважно, фінансування процесу реабілітації осіб з інвалідністю, 

відбувається за рахунок саме державних коштів. Інші джерела фінансування є 

другорядними, що цілком виправдано, оскільки, наприклад, кошти від 

засновників реабілітаційних установ чи благодійних організацій не завжди є 

систематичними. А надходження коштів із Державного бюджету України, 

гарантує держава. У Державному бюджеті України на 2017 рік, на програму 

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації 

було передбачено кошти у сумі 977,6 млн гривень, що становило 60 % від 

заявленої потреби у технічних та інших засобах реабілітації. Згодом, цю суму 

було збільшено на 652 млн. гривень і, за заявою, Міністерсва соціальної 

політики у 2017 році, вперше, усіх осіб з інвалідністю, які потребували 

технічних засобів реабілітації було забезпечено такими у повному обсязі. Але 

це відбулося шляхом штучного збільшення фінансування, адже відповідні 

кошти були одержані шляхом обмеження фінансування інших програм 

Міністерства соціальної політики у сфері соціального забезпечення. У 2018 

році на реалізацію програми передбачено на 150 млн. гривень більше, а ніж у 

Державному бюджеті України на 2017 рік. Цієї суми, на нашу думку, буде 

недостатньо для реалізації програми забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації осіб з інвалідністю в повному обсязі. Тому при 

плануванні бюджету більше уваги потрібно звертати на фінансове 

забезпечення процесу реабілітації осіб з інвалідністю. Цікавим у цій ситуації 

є дослідження Управління реабілітаційного обслуговування США, згідно з 

яким на кожних 1 000 доларів, вкладених у реабілітацію особи з інвалідністю, 
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суспільству повертається 35 000 доларів за рахунок її подальшої трудової 

діяльності [44, с. 80]. Фінансове забезпечення медичної реабілітації людей з 

інвалідністю в країнах ЄС переважно відбувається коштом медичного та 

соціального страхування. Але, наприклад, у Данії всі видатки на реабілітацію 

людей з інвалідністю бере на себе держава [31]. У Республіці Польща 

технічні та інші засоби реабілітації можна придбати, зокрема, за рахунок 

Державного фонду реабілітації осіб з інвалідністю. Той же Фонд може 

сплатити до 95 % вартості навчання комунікації, зокрема жестової мови для 

особи з інвалідністю. Крім того, від Фонду можна отримати засоби на 

часткове покриття витрат на перекладача жестової мови або перекладача-

супровідника. За кошти Державного фонду реабілітації інвалідів можуть бути 

профінансовані заходи, зокрема і для недержавних надавачів, які стосуються 

реабілітації, навчання для осіб з інвалідністю та їхніх сімей. Також важливим 

елементом у механізмі фінансування реабілітації осіб з інвалідністю в Польщі 

є «фінансове заохочення», яке полягає в податкових пільгах, у разі видатків 

на реабілітацію, які несе особа з інвалідністю [78]. Звичайно, ми не можемо 

копіювати досвід цих зарубіжних країн, незважаючи на те, наскільки б 

позитивним, у плані реабілітаційного потенціалу, він би не був. Але фінансові 

питання реабілітації осіб з інвалідністю повинні бути вирішені належним 

чином.  

Стосовно другої проблеми: неврахування зовнішніх чинників, що 

впливають на життя особи з інвалідністю, то однією зі спроб її вирішення 

стало видання Наказу Міністерства соціальної політики України від 10 січня 

2015 року № 37 “Про затвердження Порядків визначення функціональних 

можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи”. Цим 

Наказом затверджено “Порядок визначення функціональних можливостей 

інваліда, дитини-інваліда, іншої особи з порушеннями функцій нижніх 

кінцівок”. Відповідно до пункту 3 розділу 2 вказаного Порядку, оцінювання 

потенційних функціональних можливостей особи з порушеннями функцій 
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нижніх кінцівок без протеза проводиться у тестовому режимі, за формою 

наведеною у додатку 1 до цього Порядку. Відповідно до Тесту для 

оцінювання функціональних можливостей без протеза, серед показників 

функціональних можливостей є так звані соціальні показники, до яких 

віднесено: чи перебуває особа у трудових відносинах, чи є така особа 

підприємцем, чи провадить незалежну професійну діяльність, чи навчається, 

служить, займає виборну посаду, а також чи включений до основного складу, 

складу кандидатів та резерву команд, що беруть участь у всеукраїнських чи 

міжнародних спортивних змаганнях (за наявності довідки Українського 

центру з фізичної культури і спорту інвалідів, його регіональних або місцевих 

центрів). Соціальні показники, незалежно від їхньої кількості, оцінюють 5 

балами.  А це означає, що, наприклад, безробітна особа з інвалідністю, за 

вказаним тестуванням отримає менше балів, а ніж та, яка працює, але 

зайнятість особи є змінним явищем. Тому соціальні показники потребують 

доопрацювання, наприклад, до них краще включити місце проживання особи 

– сільська чи міська місцевість, стан транспортної інфраструктури тощо. 

Схожий підхід законодавця зустрічаємо і в пункті 9 Порядку 

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, 

дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати 

грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби 

реабілітації, переліків таких засобів [121], де зазначено, що грошова 

компенсація за самостійно придбаний диктофон, виплачується, наприклад, 

особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору з числа студентів та слухачів 

закладів вищої освіти (іншим же особам з інвалідністю, які не навчаються 

така грошова компенсація теж може бути виплачена, але вже з урахуванням 

відповідних умов), особам, які працюють на посадах керівників та їх 

заступників (а як же працівники, які не займають керівних посад) тощо. 

Така ситуація, коли потрібно обирати кого з осіб з інвалідністю буде 

забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації, а кого ні, зумовлено 
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в тому числі недостатньою кількістю підприємств, які виготовляють 

відповідні засоби реабілітації. На нашу думку, найбільш дієвим способом 

вирішення цієї проблеми, є створення конкуренції між підприємствами, що 

забезпечують осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації. 

Оскільки, в умовах нинішньої економіки, не вийде швидко збільшити 

кількість підприємств – виробників, а відтак встановити між ними 

конкуренцію, то, насамперед, необхідно відмовитися від такого принципу 

реабілітації як “фінансування підприємства-виробника”, тобто коли лише 

після переведення коштів на рахунок підприємства, останнє постачає 

необхідні засоби реабілітації особі з інвалідністю. Тому пропонуємо у кожній 

конкретній ситуації щодо забезпечення особи з інвалідністю технічними та 

іншими засобами реабілітації застосовувати принцип “гроші ходять за 

особою”. Вказаний принцип передбачає, що особа з інвалідністю самостійно 

вибирає виріб кращої якості, а відтак кращі фінансові показники матимуть ті 

підприємства, які краще задовольнятимуть потреби осіб з інвалідністю, а 

тому між ними існуватиме конкуренція, і вони намагатимуться забезпечувати 

кожну особу з інвалідністю технічними чи іншими засобами реабілітації 

кращої функціональної якості.  

Третя проблема: відсутність фахівців-реабілітологів. Для прикладу, у 

Канаді на 35 мільйонів  населення – 25 тисяч фізіотерапевтів та 8 тисяч 

ерготерапевтів. В Україні станом на 2017 рік – 160 фізіотерапевтів та 2 

ерготерапевти. Нині лікарів-реабілітологів готують 62 вищі навчальні заклади 

України. Але, наприклад, Дніпропетровський державний інститут фізичної 

культури та спорту у 2018 році планує випустити лише 11 магістрів фізичної 

реабілітації, приблизно така ж ситуація і в інших навчальних закладах.  

Позитивним моментом є те, що восени 2017 року до Класифікатора 

професій було внесено такі професії, як “лікар фізичної терапії”, “фізичний 

терапевт” та “ерготерапевт”. Тобто, планується підготовка фахівців за новими 

спеціальностями. Але є також багато людей, які уже мають значний досвід 
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роботи у сфері реабілітації, але потребують нових знань. Для них 

Міністерство охорони здоров’я України планує проводити відповідні 

тренінги.   

Отже, під реабілітацією осіб з інвалідністю розуміємо сукупність 

медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових, 

фізкультурно-спортивних, соціально-побутових заходів, які проводять  

реабілітаційні установи за індивідуальною програмою реабілітації інваліда і 

які спрямовані на надання особам допомоги у відновленні й компенсації 

порушених або втрачених функцій організму для досягнення і підтримання 

соціальної та матеріальної незалежності, трудової адаптації й інтеграції у 

суспільство, а також забезпечення інвалідів технічними та іншими 

необхідними засобами і виробами медичного призначення. 

У системі суб’єктів реабілітації осіб з інвалідністю, залежно від змісту 

їхніх прав та обов’язків, виділяємо: суб’єктів, які сприяють в одержанні 

реабілітаційних заходів особами з інвалідністю та суб’єктів, які 

безпосередньо надають реабілітаційні заходи особам з інвалідністю - 

реабілітаційні установи. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації сформульовано найважливіші наукові та практичні 

результати дослідження соціального обслуговування осіб з інвалідністю та 

запропоновано рекомендації щодо удосконалення нормативно-правового 

забезпечення суспільних відносин у цій сфері. 

1. Підставою виникнення в особи права на соціальне обслуговування є 

наявність складних життєвих обставин, які зумовлені соціальним ризиком та 

спричинили обмеження життєдіяльності такої особи, які вона не може 

подолати самостійно.  

2. Умовою належності юридичних осіб приватного права до суб’єктів 

надавачів соціального обслуговування осіб з інвалідністю є закріплення в 

їхніх установчих документах мети діяльності - надання соціального 

обслуговування та визначення обов’язків щодо надання такого 

обслуговування. 

3. Правовий статус надавачів соціального обслуговування має 

зобов’язальний характер. Він передбачає обов’язок суб’єкта в порядку і на 

умовах, передбачених законом чи договором (укладеним в межах закону), 

надати особі необхідний їй вид соціального обслуговування і вимагати 

виконання обов’язків іншою стороною правовідносин. Особа з інвалідністю, 

яка потребує соціального обслуговування, реалізує своє право шляхом 

звернення до відповідного суб’єкта, що сприяє у наданні соціального 

обслуговування або безпосередньо надає соціальні послуги, а обов’язок 

перевірити обґрунтованість її потреби покладено на орган державної влади чи 

орган місцевого самоврядування.  

4. Для забезпечення ефективності призначення і надання соціального 

обслуговування запропоновано розробити і затвердити спеціальне 

“Положення про оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах”. У 

ньому визначити: 1) права і обов’язки суб’єктів оцінювання потреб 
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особи/сім’ї у соціальних послугах; 2) суб’єктів, які на основі оцінювання 

потреб повинні розробляти індивідуальний план надання соціальних послуг; 

3) процедуру затвердження індивідуального плану надання соціальних 

послуг; 4) підстави і порядок перегляду індивідуальних планів отримувачів 

соціальних послуг.  

5. Обґрунтовано необхідність створення Національної ради з питань 

реабілітації осіб з інвалідністю. Основним завданням Ради має бути охорона 

та захист прав осіб з інвалідністю, які проходять реабілітацію в 

реабілітаційних установах України. На виконання цього завдання 

Національна рада у разі порушення прав осіб з інвалідністю повинна мати 

право вимагати від керівників реабілітаційних установ негайного їх 

поновлення та вжиття необхідних заходів для запобігання порушення прав у 

майбутньому. Такі вимоги повинні бути обов’язковими для розгляду і 

реагування. До складу Національної ради з питань реабілітації повинні 

входити представники органів державної влади, представники органів 

місцевого самоврядування, представники громадських організацій осіб з 

інвалідністю. 

6. Перелік підстав виникнення складних життєвих обставин, 

передбачений законом “Про соціальні послуги”, на думку автора, занадто 

широкий і в деяких випадках стосується встановлення відповідної групи 

інвалідності, а не надання соціального обслуговування. Тому запропоновано 

внести зміни до п. 15 ст. 1 Закону України “Про соціальні послуги”, 

виключивши: 1) часткову або повну втрату рухової активності, пам’яті; 2) 

невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування; 3) 

психічні та поведінкові розлади. 

7. Існує необхідність розширити коло надавачів соціальної реабілітації 

за рахунок фізичних та юридичних осіб, які отримали ліцензію. У зв’язку з 

цим запропоновано абзац одинадцятий частини другої ст. 12 Закону України 

“Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” викласти в наступній 
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редакції: “фізичні та юридичні особи, які отримали в установленому законом 

порядку ліцензію на здійснення діяльності по наданню соціальних послуг.”  

8. Запропоновано у Законі України “Про ліцензування видів 

господарської діяльності” від 02 березня 2015 року передбачити, серед інших 

видів господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, “надання 

соціальних послуг з урахуванням особливостей, визначених Законом України 

“Про соціальні послуги” від 17 січня 2019 року”. 

9. Обов’язок розробити Ліцензійні умови надання соціальних послуг 

необхідно закріпити за Міністерством соціальної політики України. У 

Ліцензійних умовах повинні бути передбачені загальні вимоги щодо 

провадження професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг 

(щодо обов’язкових попередніх та профілактичних медичних оглядів 

працівників, щодо дотримання усіх санітарно-гігієнічних вимог, щодо 

забезпечення приміщень гарячим та холодним водопостачанням, 

водовідведенням тощо) та кваліфікаційні вимоги до провадження професійної 

діяльності у сфері надання соціальних послуг (наявність у працівників 

відповідної освіти: загальної середньої, професійно-технічної, неповної 

вищої, вищої, з вимогами або без вимог щодо стажу роботи). 

10. Запропоновано новий критерій для класифікації видів соціального 

обслуговування – форма соціальної послуги. За цим критерієм розмежовано 

стаціонарне та напівстаціонарне соціальне обслуговування, соціальне 

обслуговування на дому та в спеціалізованих установах.  

11. Чинна структура територіальних центрів соціального 

обслуговування потребує удосконалення. З метою ефективного надання 

соціального обслуговування особам з інвалідністю у їхній структурі 

запропоновано створення наступних підрозділів: 1) організаційно-

методичний; 2) оцінювання потреб особи/сім’ї в соціальних послугах; 3) 

розроблення та затвердження індивідуального плану надання соціальних 

послуг; 4) екстреного реагування; 5) соціальної допомоги вдома; 6) денного 
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перебування; 7) стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання; 8) організації надання натуральної допомоги.  

12. Суб’єктам, які надають соціальне обслуговування особам з 

інвалідністю на добровільних засадах, притаманні наступні ознаки: 1) 

утворюються, організовуються самостійно; 2) здійснюють свою діяльність як 

волонтери чи шляхом благодійництва; 3) їхня правосуб’єктність визначається 

установчими документами; 4) фінансуються за рахунок благодійних внесків 

або ж власним коштом. 

13. Основною особливістю договору про надання соціальних послуг є 

те, що в його основі лежить соціально-забезпечувальне зобов’язання. 

Пропонуємо під соціально-забезпечувальним зобов’язанням розуміти  

правовідносини активного типу, в яких соціально зобов’язаний суб’єкт 

повинен в порядку і на умовах, передбачених законом чи договором, 

укладеним в межах закону, надати особі необхідний їй вид соціального 

забезпечення.  
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