
Як будуть надаватись соціальні послуги по-новому? 

 

Консультує начальник Головного територіального управління 

юстиції у Миколаївській області Роман Возняк 

 

В Україні вводяться нові організаційні та правові засади надання 

соціальних послуг. Відповідний Закон "Про соціальні послуги" (проект № 

4607) прийнято на засіданні Верховної Ради України 17 січня. 

Документом передбачено викласти у новій редакції діючий Закон "Про 

соціальні послуги" та внести зміни до ряду законів України. 

Роман Іванович, скажіть, будь ласка, а що передбачено цим 

Законом? 

Базовими соціальними послугами будуть: догляд вдома, підтримане 

проживання, соціальна адаптація, надання притулку, екстрене (кризове) 

втручання, консультування, соціальний супровід, медіація, соціальна 

профілактика і т.д. 

Передбачено встановлення державного стандарту соціальних послуг, в 

якому встановлюються вимоги щодо забезпечення необхідного рівня 

доступності соціальних послуг і визначаються зміст та обсяг, норми та 

нормативи, умови і порядок їх надання. 

Для забезпечення реалізації прав на соціальні послуги буде створений 

Реєстр надавачів та одержувачів соціальних послуг. 

Також вводиться єдина термінологія, визначаються права і обов'язки 

одержувачів, завдання постачальників соціальних послуг, механізм 

забезпечення принципу добровільності вибору і прозорості в наданні 

соціальних послуг, підстави для визнання осіб, сімей, які вимагають 

соціальних послуг (шляхом оцінювання потреб) та ін. 

А чи будуть змінюватись повноваження органів влади у зв’язку з 

цим Законом? 

Законом визначаються повноваження місцевих органів виконавчої 

влади і органів місцевого самоврядування, зокрема: 

- визначення потреб в соціальних послугах, у тому числі із залученням 

постачальників соціальних послуг недержавного сектора, та оприлюдення їх 

результатів; 

- інформування населення про перелік соціальних послуг, їх зміст, 

порядок надання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким 

видом порушення здоров'я; 

- здійснення заходів по виявленню уразливих груп населення і 

осіб/сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах; 

- забезпечення, за результатами оцінки потреб сім'ї, надання базових 

соціальних послуг; 

- розробка, затвердження і забезпечення виконання в установленому 

порядку місцевих програм, надання соціальних послуг; 

- координація діяльності суб'єктів системи надання соціальних послуг; 

- забезпечення ведення Реєстру та ін. 



Чи є ще якісь нововведення? 

Крім того, Закон передбачає укладання договору про надання 

соціальних послуг і введення механізму соціального замовлення відповідно до 

державного стандарту соціальних послуг. 

А коли цей Закон запрацює? 

Закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та 

вводиться в дію з 1 січня 2020 року. 
 


