
  

 

 

 

№ 1 /04'2017 

 

Редакційна колегія: 

 

Бєлкіна Любов Петрівна –                       
в.о. директора департаменту соціального 

захисту населення Миколаївської 

облдержадміністрації 

 

Єльчієва Оксана Русланівна - 

заступник директора департаменту 

 

Сербульова Таміла Володимирівна-             

заступник директора департаменту – 

начальник управління соціальних 

гарантій і компенсацій, 

загальнообов’язкового державного 

страхування департаменту соціального 

захисту населення Миколаївської 

облдержадміністрації 

 

Петляєва Олена Вікторівна - 

начальник управління фінансів та 

бухгалтерського обліку департаменту 

соціального захисту населення 

Миколаївської облдержадміністрації 

 

Васильєв Олександр Сергійович –    

директор ІАЦ 

 

Тимчак Ірина Миколаївна – начальник 

навчально-методичного та 

інформаційно-консультативного відділу 

ІАЦ  

 

Кнішук Катерина Олександрівна –  

провідний фахівець навчально-

методичного та інформаційно-

консультативного відділу ІАЦ  

 

 

У номері: 

 

РОЗДІЛ  І «З офіційних джерел» 

Нове у законодавстві ……………….............................2 

РОЗДІЛ ІІ «Консультація юриста»  

1.Процедура перевірки державними органами, 

органами місцевого самоврядування, а також 

юридичними особами публічного права факту 

подання суб’єктами декларування, які в них 

працюють (працювали), декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування………………….…..….…9 

2.. Щодо доплат за роботу в несприятливих умовах 

праці та підвищеного ризику для здоров’я, які мають 

виплачуватися понад розмір МЗП…………….........11 

РОЗДІЛ ІІІ «Соціальний захист»  
1. Професійне навчання і створення робочих місць 

для осіб з інвалідністю……………………………….12 

2.Надання соціальних послуг в умовах 

децентралізації……………………………… .............12 

3..Умови призначення державної соціальної 

допомоги дитині, померлогогодувальника…………14 

4. Попередження насильства в сім`ї…………...……14 

РОЗДІЛ ІV «Запитуєте-відповідаємо» 

1.Щодо забезпечення рівня мінімальної заробітної 

плати …………………………………………….........16 

2. 28 квітня – День охорони праці.………..……...…17 

3.Виплата допомоги  ветеранам війни до 5 травня в 

2017 році…………..……..............................................18 

 

 

 

 

 

 



 2 

РОЗДІЛ І 

«З офіційних джерел» 

Нове у законодавстві (I квартал 2017 р.) 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 21 грудня 2016 р. № 986 Про внесення змін і визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України 

чинність 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих 

категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції18 жовтня 2016 року № 1683-VIII 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 грудня 2016 р. № 1012-р Про виділення коштів 

для надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі в 

масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 грудня 2016 р. № 1011-р  Про виділення коштів 

для надання одноразової грошової допомоги члену сім’ї волонтера, який загинув під час надання волонтерської 

допомоги в районі проведення антитерористичної операції 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 грудня 2016 р. № 986-р Про виділення коштів для 

надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під 

час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 

2014 року 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 грудня 2016 р. № 985-р Про виділення коштів для 

надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час 

участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 

року 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 28 грудня 2016 р. № 1033-р  Про призначення 

Іванкевича В.В. державним секретарем Міністерства соціальної політики України 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 28 грудня 2016 р. № 1029 Про встановлення розміру 

грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та 

відпочинку у 2017 році 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 28 грудня 2016 р. № 1028 Про внесення змін до пункту 1 

постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 21 грудня 2016 р. № 988 Деякі питання функціонування 

територіальних органів Пенсійного фонду України 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 

04.11.2016  № 1287/926Про затвердження Порядку надання Державною фіскальною службою України 

інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи (відсутність доходів), отримані 

фізичними особами, які звернулись за призначенням державної допомоги Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 01 грудня 2016 р.  за № 1558/29688 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  від 11 січня 2017 р. № 2 ПОСТАНОВА Про внесення зміни до пункту 2 

Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 28 грудня 2016 р. № 1073-р  Про затвердження плану 

заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з 

інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період 

до 2020 року 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 11 січня 2017 р. № 6 Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1992 р. № 674 і від 20 січня 1997 р. № 51 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 14 грудня 2016 р. № 978 Деякі питання соціального 

захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11 січня 2017 р. № 9-р Про затвердження плану 

основних заходів цивільного захисту на 2017 рік 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 05.12.2016  № 1476Про внесення змін до наказу 

Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 року № 316 Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 28 грудня 2016 р.  за № 1726/29856 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ РІШЕННЯ 15.12.2016  № 141Про 

внесення змін до Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів 

Національним агентством з питань запобігання корупції Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 

2017 р.  за № 34/29902.  

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 25 січня 2017 р. № 32 Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 18 січня 2017 р. № 28 Про внесення змін до Порядку 

видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 29.12.2016  № 1650Про затвердження Норм 

оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що 

проводяться за рахунок коштів державного бюджету Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня 

2017 р.  за № 44/29912 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ РІШЕННЯ 02.12.2016  № 132Про 

внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного 

реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2017 р.  за № 99/29967 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ РІШЕННЯ 02.12.2016  № 133Про 

внесення змін до Форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2016 р.  за № 1684/29814 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 1 лютого 2017 р. № 35 Про виплату у 2017 році 

одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях 

громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., осіб, яким 

посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання 

конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені 

під час Революції гідності, та особам, які отримали тяжкі, середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження, 

побої, мордування під час участі у зазначених акціях 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 25 січня 2017 р. № 48 Про внесення змін до Положення 

про Національне агентство України з питань державної служби 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 грудня 2016 р. № 978-р  Про перерозподіл обсягу 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих 

військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II 

групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення 

житлових умов, у 2016 році 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 6 лютого 2017 р. № 51 Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 8 лютого 2017 р. № 57 Про внесення змін до деяких актів 

Кабінету Міністрів України 
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 22.12.2016  № 1579Про Всеукраїнський огляд-

конкурс на присвоєння звання "Краще підприємство з охорони праці" Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 17 січня 2017 р.  за № 64/29932 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 8 лютого 2017 р. № 56 Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117 

 

ПОСТАНОВА Верховної Ради України Про проведення парламентських слухань на тему: "Пріоритетність 

додержання страхових засад при реформуванні пенсійної системи"8 лютого 2017 року № 1841-VIII 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  від 8 лютого 2017 р. № 71 ПОСТАНОВА Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ РІШЕННЯ 10.02.2017  № 56 Про 

затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 

лютого 2017 р.  за № 201/30069 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ РІШЕННЯ 13.01.2017  № 25Про 

внесення змін до Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування та Форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2017 р.  

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 18.01.2017  № 56Про внесення змін до деяких 

наказів Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства соціальної політики України 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 р.  за № 142/30010 

 

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ ПОСТАНОВА 19.01.2017  № 132Про мінімальний розмір допомоги по 

безробіттю Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2017 р.  за № 166/30034 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 28.12.2016  № 1629 

НАКАЗ Про внесення зміни до пункту 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 30 грудня 2015 

року № 1264 та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства праці та соціальної 

політики України і Міністерства соціальної політики України Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 

січня 2017 р.  за № 96/29964 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 22.12.2016  № 1583Про внесення змін до наказу 

Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867 Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 18 січня 2017 р.  за № 77/29945 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого 

годувальника7 лютого 2017 року № 1836-VIII 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 25.01.2017  № 110Про внесення змін до 

Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2017 р.  за № 209/30077 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 14.12.2016  № 1531Про внесення змін до 

стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 17 січня 2017 р.  за № 62/29930 

 

ПОСТАНОВА Верховної Ради України 21 лютого 2017 року № 1856-VIII Про направлення на повторне перше 

читання проекту Закону України про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей" 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 1 березня 2017 р. № 140-р  Про призначення 

Шамбіра М.І. заступником Міністра соціальної політики України 
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Про затвердження Порядку використання коштів, передбачаних у державному бюджеті для забезпечення 

деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, затверджених 

постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 200 

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 01.03.2017 № 110 

 

Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, а також членів їх сімей 

Кабінет Міністрів України; Постанова від 21.02.2017 № 119 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 25.01.2017  № 111 Про встановлення розмірів 

грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, на 2017 рік Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2017 р.  за № 217/30085 

 

 Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 5Кабінет Міністрів України; Постанова, 

Положення від 21.02.2017 № 125 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 лютого 2017 р. № 152-р Про виділення коштів для 

надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час 

участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 

року 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 лютого 2017 р. № 149-р Про виділення коштів для 

надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під 

час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 

2014 року 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 лютого 2017 р. № 153-р Про виділення коштів для 

надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях 

громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 24.02.2017  № 287Про затвердження вартості 

одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України "Міжнародний дитячий 

центр "Артек" Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 березня 2017 р.  за № 337/302056 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 22.02.2017  № 269Про затвердження вартості 

одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства "Український дитячий центр 

"Молода гвардія" Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 березня 2017 р.  за № 338/30206 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ РІШЕННЯ 02.03.2017  № 75Про 

затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 09 березня 2017 р.  за № 326/30194 

 

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 17.01.2017  № 1-3Про форми довідок про 

заробітну плату для призначення пенсії державним службовцям Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 08 лютого 2017 р.  за № 180/30048 

 

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 17.01.2017  № 1-2Про внесення змін до 

Порядку визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески 

та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” враховується 

для обчислення пенсії Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2017 р.  за № 171/30039 

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого 

годувальника» 7 лютого 2017 року, № 1836/VIII 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16 березня 2017 р. № 167-р  Про розподіл субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з 

інвалідністю I-II групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/110-2017-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/110-2017-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/110-2017-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/119-2017-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/119-2017-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/125-2017-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/125-2017-%D0%BF
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ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх 

кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під 

час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов, на 2017 рік 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 16 березня 2017 р. № 145 Деякі питання соціального 

захисту застрахованих осіб 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16 березня 2017 р. № 184-р  Про призначення 

Панасюк Р.В. Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 16 березня 2017 р. № 151 Про внесення зміни до пункту 3 

Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього 

догляду, на догляд за ним 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10 березня 2017 р. № 166-р  Про скасування деяких 

наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НАКАЗ 15.02.2017  № 32 Про 

внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 березня 2017 р.  за № 331/30199 

 

ПОСТАНОВА Верховної Ради України Про прийняття за основу проекту Закону України про соціальні послуги 

21 березня 2017 року № 1967-VIII 

 

ПОСТАНОВА  Верховної Ради України Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення зміни 

до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" 14 березня 2017 року № 1920-VIII 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАвід 16 березня 2017 р. № 148 Деякі питання здійснення 

патронату над дитиною 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ  Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю 

окремих категорій посадових осіб 23 березня 2017 року № 1975-VIII 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   ПОСТАНОВА  від 22 березня 2017 р. № 171 Про внесення змін до Порядку 

проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 

21.03.2017  № 441/915/5 Про затвердження Порядку електронної взаємодії Міністерства соціальної політики 

України та Міністерства юстиції України щодо підтвердження факту народження дитини Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 23 березня 2017 р.  за № 393/30261 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 30.01.2017  № 139Про затвердження форми 

звітності № 1-КФО (річна) та інструкції щодо її заповнення Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 

лютого 2017 р.  за № 253/30121І 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 30.01.2017  № 138Про затвердження форми 

звітності № 12-соц (річна) „Звіт про організацію надання соціальних послуг” та інструкції щодо її заповнення 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2017 р.  за № 251/30119 

.  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 22 березня 2017 р. № 167 Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 518 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 22 березня 2017 р. № 163 Про визнання такими, що 

втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 28.02.2017  № 299Про внесення змін до наказу 

Міністерства соціальної політики України від 29 січня 2016 року № 59 Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 22 березня 2017 р.  за № 386/30254 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 22 березня 2017 р. № 186 Про внесення зміни до пункту 1 

постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  НАКАЗ 15.02.2017  № 235Про затвердження Переліку 

професій (посад) працівників підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, соціально-

культурних підрозділів та об’єднань зазначених товариств, матеріальне заохочення яких здійснюється за 

рахунок коштів з державного бюджету Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 березня 2017 р.  за № 

288/30156 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   ПОСТАНОВА від 29 березня 2017 р. № 212 Про внесення змін до пункту 7 

Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ 17.02.2017  № 242/157 Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я 

та установ соціального захисту населення Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 07 березня 2017 р.  за 

№ 323/30191 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  НАКАЗ 15.02.2017  № 236 Про визнання таким, що 

втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від  05 квітня 2006 року № 104 

Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України 02 березня 2017 р.   за № 287/30155 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  НАКАЗ 16.01.2017  № 43 Про затвердження форми 

Довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на 

пільги, та інструкції щодо її заповнення Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2017 р.  за № 

192/30060 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  НАКАЗ 31.01.2017  № 148 Про затвердження Змін до 

Типового положення про службу охорони праці Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2017 

р.  за № 236/30104 

 

ПОСТАНОВА Верховної Ради України 4 квітня 2017 року  № 1990-VIII Про прийняття за основу проекту 

Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій 

на Україні" та деяких інших законів України щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   РОЗПОРЯДЖЕННЯ  від 5 квітня 2017 р. № 229-р  Про схвалення Концепції 

Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року Обсяг фінансових ресурсів 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  НАКАЗ 30.01.2017  № 140 Про внесення змін до наказу 

Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15 Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 р.  за № 234/30102”. 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 22 березня 2017 року № 1971-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо гарантій трудових прав осіб, які займали виборні посади в органах місцевого самоврядування, у зв’язку з 

проходженням ними військової служби 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І 

ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 03.02.2017  № 178/147/31Про 

затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 

березня 2017 р.  за № 281/30149 

ПОСТАНОВА Верховної Ради України13 квітня 2017 року № 2016-VIII Про прийняття за основу проекту 

Закону України про внесення змін до статті 48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 

 

Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) 

під час участі в антитерористичній операції, та особам, які отримали інвалідність під час участі в зазначеній 

операції 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/256-2017-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/256-2017-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/256-2017-%D1%80
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Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 12.04.2017 № 256-р 

 

Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, 

сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення 

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Перелік від 12.04.2017 № 256 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 5 квітня 2017 р. № 243 Деякі питання реалізації Закону 

України “Про державну службу” 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 5 квітня 2017 р. № 241 Про внесення зміни в додаток 1 до 

постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 

 
Для  застосування в роботі нових нормативно-правових документів пропонуємо використовувати  

урядові друковані видання та сайти мережі Internet: 

http://www.president.gov.ua (Президент України)  

http://www.rada.gov.ua  (Верховна Рада України) 

http://www.kmu .gov.ua  (Кабінет Міністрів України) 

http://www.mlsp.gov.ua (Міністерство  соціальної політики України) 

http://www.mykolaiv-oda.gov.ua (Миколаївська обласна державна адміністрація) 

http://www.ukrinform.ua (Укрінформ) 

http://sotszahist.mk.ua (Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної 

адміністрації) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/256-2017-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/256-2017-%D0%BF
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РОЗДІЛ ІІ 

«Консультація юриста» 

 
1. Процедура перевірки державними органами, органами місцевого самоврядування, а також 

юридичними особами публічного права факту подання суб’єктами декларування, які в них 

працюють (працювали), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування 

 

Процедуру перевірки державними органами, органами місцевого самоврядування, а також 

юридичними особами публічного права факту подання суб’єктами декларування, які в них працюють 

(працювали), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування (далі - декларація), відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (далі - 

Закон), а також процедуру повідомлення органом, в якому працює (працював) суб’єкт декларування, 

Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про випадки 

неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій визначає Порядок перевірки факту подання 

суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та 

повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи 

несвоєчасного подання таких декларацій, затверджений рішенням Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 06.09.2016  № 19 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15 

листопада 2016 р. за № 1479/29609. 

Перевірка факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки 

неподання чи несвоєчасного подання декларацій покладаються на уповноважений підрозділ (особу) з 

питань запобігання та виявлення корупції органу, в якому працює (працював) суб’єкт декларування, 

або інший структурний підрозділ такого органу (далі – відповідальний підрозділ (особа)), визначений 

керівником органу. 

Керівник органу, в якому працює (працював) суб’єкт декларування, визначає порядок взаємодії 

відповідального підрозділу (особи) з іншими підрозділами з метою обліку суб’єктів декларування, у 

яких виник обов’язок подати декларації відповідно до вимог Закону. 

Відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, 

перевіряє факт подання декларацій у такі строки: 

1) щорічні декларації суб’єктів декларування – протягом 10 робочих днів з граничної дати 

подання таких декларацій; 

2) декларації суб’єктів декларування, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування, – упродовж п’яти робочих днів з дня такого 

припинення; якщо припинення зазначеної діяльності відбулося з ініціативи керівника органу, в якому 

працював суб’єкт декларування, – упродовж п’яти робочих днів після спливання строку у двадцять 

робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке 

припинення; 

3) декларації суб’єктів декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій 

держави або місцевого самоврядування, – протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких 

декларацій наступного за звітним року, у якому було припинено таку діяльність; 

4) декларації суб’єктів декларування, які є особами, що претендують на зайняття посад, 

зазначених у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, – до призначення або 

обрання особи на посаду. 

Відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, 

перевіряє факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині 

Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства. 

У випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами 

декларування відповідно до вимог Закону відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють 

(працювали) суб’єкти декларування, повідомляє про це Національне агентство упродовж трьох 

робочих днів з дня виявлення такого факту.  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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Повідомлення Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

(додаток 1), надсилається на адресу електронної пошти, зазначену на офіційному веб-сайті 

Національного агентства, та засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом з повідомленням 

про вручення). 

Зазначене повідомлення надсилається органом, в якому працюють (працювали) суб’єкти 

декларування, окремо за кожним фактом такого неподання чи несвоєчасного подання. 

Також необхідно додати про зміни до Закону України “Про запобігання корупції” щодо термінів 

подання електронних декларацій, а також особливостей порядку подання декларацій 

військовослужбовцями. 

Верховною Радою України 23 березня 2017 року прийнято Закон № 1975-VIII «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій 

посадових осіб». Закон набрав чинності 30 березня 2017 року. Відповідно до цього закону продовжено 

до 1 травня 2017 року строк подання щорічної декларації для осіб, які відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» подають таку декларацію вперше. 

 

Додаток 1  

до Порядку  перевірки факту подання суб’єктами 

декларування декларацій відповідно до Закону 

України  «Про запобігання корупції» та 

повідомлення Національного агентства з питань 

запобігання корупції про випадки неподання чи 

несвоєчасного подання таких декларацій   

(пункт 6) 

 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції 

 

___________№____ 

   (дата) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ   

Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

 

Відповідно до частини другої статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» повідомляємо про 

встановлення факту  ______________________________________    

                                                                                                      (неподання чи несвоєчасного подання) 

декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, а саме  

_____________________________  за 20__ рік 

                                                               (тип декларації) 

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта декларування, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків або серія (за наявності) та номер паспорта  (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 

та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), адреса 

зареєстрованого місця проживання суб’єкта декларування (згідно з паспортними даними)) 

який(а) працює___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(найменування державного органу, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи 

публічного права) 

на посаді 
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 _______________________________________________________________________ 

                                                                               (повна назва посади) 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(реквізити відповідального підрозділу (особи), прізвище, ім’я, по батькові працівника відповідального 

підрозділу (особи), номер телефону та адреса електронної пошти такого працівника (особи)) 

 

 

    ________________________                        _______________                 ________________ 

    (керівник уповноваженого                             (підпис)                        (ініціали та прізвище)  

підрозділу (уповноважена особа)) 

 

 
  

2. Щодо доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, які 

мають виплачуватися понад розмір МЗП 

 

Лист Мінсоцполітики від 15.02.2017 р. N 356/0/101-17/282 

Згідно із статтею 1 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) заробітна плата — це 

винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець 

виплачує працівникові за виконану ним роботу.  

Відповідно до статті 31 Закону (в редакції Закону України від 06.12.2016 р. № 1774-VIII) розмір 

заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути 

нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо працівником виконана місячна норма 

праці, йому мають нарахувати заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати.  

Частиною другою статті 31 Закону визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються 

при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це — 

доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в 

нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.  

Отже, у випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у важких і шкідливих та 

особливо важких і особливо шкідливих умовах праці, які виплачуються за результатами атестації 

робочих місць; доплата за використання дезінфікуючих засобів та прибирання туалетів, то вони мають 

виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати (3200 гривень).  

Всі інші складові заробітної плати, які не перелічені в частині другій статті 31 Закону, мають 

враховуватись до мінімальної заробітної плати. Тобто, підвищення посадових окладів працівників за 

роботу в певних типах закладів, підрозділах та посадах, робота в яких дає право на підвищення 

посадових окладів на 15 відсотків у зв’язку із шкідливими та важкими умовами праці, включаються до 

виплат, які мають враховуватись до заробітної плати при забезпечені її мінімального розміру.  
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РОЗДІЛ ІІІ 

«Соціальний захист» 

 
1. Професійне навчання і створення робочих місць для осіб з інвалідністю 

 

За статистичними даними в Миколаївські області  проживає 61,1 тис. осіб з інвалідіністю. 

Згідно із Законом України  «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» з метою 

реалізації творчих і виробничих здібностей осіб з інвалідністю та з урахуванням індивідуальних 

програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а 

також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом. 

Підприємства, установи і організації за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів або 

за рішенням місцевої ради за рахунок власних коштів, у разі необхідності, створюють спеціальні 

робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснюючи для цього адаптацію основного і 

додаткового обладнання, технічного оснащення і пристосування тощо з урахуванням обмежених 

можливостей особи з інвалідністю. 

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, 

зобов’язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування особи з інвалідністю, у тому 

числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм 

реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством.  

У комплексній системі реабілітації осіб з інвалідністю професійна реабілітація та наступна 

трудова зайнятість – одні з найважливіших засобів інтеграції в суспільство людей з обмеженими 

фізичними можливостями. З одного боку, це сприяє їх самозабезпеченню та матеріальній 

незалежності, з іншого – є засобом  самоствердження особистості. 

Професійна підготовка або перепідготовка осіб з інвалідністю здійснюється з урахуванням 

медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності.  

В Україні діє мережа центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю.  

До центрів приймаються громадяни України  із числа повнолітніх осіб з інвалідністю І-ІІІ груп, 

які постійно проживають на території України і перебувають на обліку в органах соціального захисту 

населення, а також за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) потребують  

професійної реабілітації, не мають протипоказань  для  навчання та роботи за робітничими 

професіями, за якими здійснюється професійна реабілітація  у центрах професійної реабілітації. 

Особи, які бажають навчатися, повинні мати документ державного  зразка про повну чи базову 

середню освіту або освіту, достатню для оволодіння відповідними робітничими професіями. 

Обмеження в прийомі на навчання осіб з інвалідністю є медичні показники, а також вимоги щодо 

професійної придатності. Протипоказаннями для прийому до Центру є стан здоров’я, фізичні й 

сенсорні вади, які унеможливлюють навчання. 

 
2. Надання соціальних послуг в умовах децентралізації 

 
2016 року надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах у 

зв`язку з похилим віком, інвалідністю забезпечували 23 територіальні центри соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), центр соціального обслуговування населення 

Новоодеського району.  

До відома: чисельність виявлених осіб 2016 року, які потребували соціального обслуговування  

становить 82 253 особи (2015 року виявлено 81,49 тис. осіб);  чисельність фактично обслуженого 

населення –  79 801 особа (  97,0 % від потреби), в т.ч. у сільській місцевості 52 671 особа (2015 року – 

78 493 ос. ( 96,3 %), в т.ч. у сільській місцевості – 50827 ос.  

На цей час в умовах децентралізації в області зареєстровано 19 об`єднаних територіальних 

громад. 

В ОТГ надання соціальних послуг здійснюють: 

1) Територіальні центри за рахунок коштів місцевих (районних) бюджетів, на умовах 

співфінансування (співпраці) з ОТГ (Арбузинський, Баштанський, Березанський, Вітовський, 

Вознесенський, Доманівський, Миколаївський, Очаківський райони); 



 13 

2) Центр соціальних послуг в одній ОТГ (Веселинівський район). 

Міністерством соціальної політики України розроблено Методичні  рекомендації щодо 

виконання власних (самоврядних) повноважень об’єднаної територіальної громади у сфері 

соціального захисту населення, які затверджено наказом від 19.01.2016 № 26. У рекомендаціях 

зазначено функції та завдання громад у сфері соціального захисту. 

Для виконання власних повноважень у сфері надання соціальних послуг у структурі виконавчого 

комітету об’єднаної територіальної громади пропонується утворити відповідний структурний 

підрозділ (відділ/сектор) або покласти повноваження на відповідальних працівників виконавчого 

органу (фахівця із соціальної роботи).  

На цей час відділи створено у 6 ОТГ (Коблєвська сільська рада, Мостівська сільська рада, 

Куцурубська сільська рада, Чорноморська сільська рада, Кам’яномостівська сільська рада); у 3 

сільських радах (ОТГ) (Веснянська, Нечаянська, Михайлівська) створено сектори соціальної 

допомоги. 

Передбачається, що відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», безпосереднє 

надання соціальних послуг забезпечуватимуть надавачі соціальних послуг: територіальні центри 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центри соціальних послуг, недержавні 

організації, фізичні особи – підприємці.  

Отже, ОТГ можуть створити власні заклади, які будуть надавати соціальні послуги, 

організовувати соціальне замовлення необхідних послуг у недержавних організацій, надавати 

субвенції іншій місцевій раді для організації соціального забезпечення,організовувати соціальне 

забезпечення шляхом співробітництва.  

Відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» формами 

співробітництва є: 

1) Делегування одному із суб’єктів співробітництва іншими суб’єктами співробітництва 

виконання одного чи кількох завдань з передачею йому відповідних ресурсів. 

2) Реалізація спільних проектів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на визначених період ресурсів і з метою спільного здійснення 

відповідних заходів. 

3) Спільного фінансування (утримання) суб'єктами співробітництва підприємств, установ 

та організацій комунальної форми власності – інфраструктурних об’єктів. 

4) Утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних підприємств, установ та 

організацій – спільних інфраструктурних об’єктів. 

5) Утворення суб’єктами співробітництва спільного органу управління для спільного 

виконання визначених законом повноважень. 

Відповідно до ст. 93. БК(Ст. 93. БК) щодо передачі коштів між місцевими бюджетами - місцева 

рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів іншій місцевій раді у 

вигляді міжбюджетного трансферту до відповідного місцевого бюджету. 

Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень відповідних 

місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору. Усі договори про передачу коштів 

між місцевими бюджетами згідно з такими рішеннями укладаються до 1 серпня року, що передує 

плановому. 

Відповідно до ст. 101. БК про міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами - місцеві ради 

можуть передбачати у відповідних бюджетах такі види міжбюджетних трансфертів: дотації та інші 

субвенції. 

Умови надання субвенцій, зазначених у цій частині статті, визначаються відповідним договором 

сторін, якщо інше не встановлено цим Кодексом. 

Порядок надання субвенції іншій громаді: 

1. Рада, що надає субвенцію, передбачає її надання у своєму бюджеті; 

2. Рада, що утримує субвенцію, передбачає її утримання в своєму бюджеті; 

3. Заключається договір про міжбюджетний трансферт на відповідний рік між головами 

ОТГ/ради 

4. Щомісячно перераховується субвенція відповідно до зареєстрованих казначейських 

(фінансових) зобов’язань. 
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Перерахування міжбюджетних трансфертів  здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого 

постановою КМУ від 15.12.2010 № 1132. 

Відповідно до наказу Мінрегіону України від 27.08.2014 №233 затверджено  примірні  форми 

договорів про співробітництво територіальних громад. 

Якщо ОТГ не організує соціальне забезпечення, необхідно: 

1. Взаємодія  на рівні усних домовленостей;  

2. Позов  жителів ОТГ до відповідної ради (КАСУ): 

3. позов до адміністративних судів -предмет: спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом 

власних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності  

 

3. Умови призначення державної соціальної допомоги дитині, померлого годувальника 

 

Законом України від 07.02.17 №1836-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

надання допомоги дітям померлого годувальника» внесено зміни до закону України « Про державну 

соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам». 

Громадяни  України,  які  є дітьми померлого годувальника та не мають права отримувати у 

зв’язку з цим пенсію відповідно до закону,мають право на державну соціальну  допомогу.  

Допомога дитині померлого годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті 

годувальника, якщо звернення про призначення такого виду допомоги надійшло не пізніше 12 місяців 

з дня смерті годувальника. 

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна 

соціальна допомога на догляд призначаються: 

 - особам, які досягли віку, встановленого статтею 1 цього Закону, - довічно; 

- інвалідам - на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи; 

 - дитині померлого годувальника - до досягнення 18 років; 

Дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах системи загальної середньої освіти, у професійно-технічних і вищих навчальних 

закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних 

закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним 

освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не 

перевищує чотирьох місяців), державна соціальна допомога призначається до закінчення ними 

навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років, а дітям-сиротам - до досягнення 23 

років незалежно від того, навчаються вони чи ні. 

Розмір державної соціальної допомоги  встановлюється виходячи з розміру прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність: -  на одну дитину померлого годувальника - 100 

відсотків,  

-  на двох дітей - 120 відсотків,  

-  на трьох і більше дітей - 150  відсотків. 

4. Попередження насильства в сім`ї 

В останні роки проблема насильства над жінкою та дитиною в сім'ї все більше привертає увагу 

фахівців. У США та Західній Європі перші роботи, присвячені цій проблемі, стали з'являтися 

починаючи з 70-х років. Пізніше були розроблені різні соціальні програми для профілактики наслідків 

такого насильства. 

В Україні проблема насильства над жінкою та дитиною в сім'ї тривалий час не була предметом 

спеціальних досліджень соціологів, психологів та соціальних працівників. Нею займалися, в 

основному, криміналісти при вивченні злочинів, які здійснювалися в сімейно-побутовій сфері. Однак, 

практика останніх років доводить концептуальне осмислення цього питання на державному рівні. 

Свідченням цього є і прийняття законодавчої бази, і створення кризових центрів роботи з тими, хто 

потерпає від насильства в  родині. 

В Україні відбуваються перші спроби запровадження й реалізації певних моделей роботи: 

превентивної, навчально-тренінгових програм, роботи з правоохоронними органами, організації 
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притулків для жінок, кризових консультативних центрів (очних та заочних), центрів реінтеграції, груп 

взаємопідтримки чи самодопомоги, психотерапевтичних програм (індивідуальних та групових). 

За визначенням Закону України «Про попередження насильства в сім'ї», насильство в сім'ї — 

це «будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного 

члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи 

члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи 

психічному здоров'ю». Отже, жертвою домашнього насильства може стати будь-хто: жінка, яку 

постійно лає і б'є її чоловік, дівчинка-підліток, що страждає від сексуальних переслідувань свого 

вітчима, хлопчик, якого лупцює мати-алкоголічка, старенька бабуся, що її ненавидять власні діти. 

Закон розрізняє чотири види домашнього насильства: 

• фізичне; 

• психологічне; 

• економічне; 

• сексуальне. 

Фізичне насильство в сім'ї — це навмисне нанесення побоїв, тілесних ушкоджень одного 

члена сім'ї іншим, яке може призвести чи призвело до порушення нормального стану фізичного чи 

психічного здоров'я або навіть до смерті постраждалого, а також до приниження його честі та гідності. 

Сексуальне насильство в сім'ї — це примушування до небажаних статевих стосунків у 

родині, а також сексуальні дії щодо неповнолітнього члена сім'ї. 

Психологічне насильство в сім'ї — це насильство, пов'язане з тиском одного члена сім'ї на 

психіку іншого через навмисні словесні образи або погрози, переслідування, залякування, які доводять 

постраждалого до стану емоційної невпевненості, втрати здатності захистити себе і можуть заподіяти 

або заподіяли шкоду психічному здоров'ю. 

Економічне насильство в сім'ї — це навмисні дії одного члена сім'ї щодо іншого, спрямовані 

на те, щоб позбавити постраждалого житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які він має 

законне право. Такі дії можуть заподіяти шкоду фізичному чи психічному здоров'ю, або навіть 

призвести до смерті постраждалого. 

Щодо осіб, які вже вчинили насильспво в родині або погрожують, його вчинити, працівники 

міліції можуть вжити таких заходів: 

-  винести кривдникові офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в 

сім'ї. Якщо кривдник таки вчинив насильство після винесення йому офіційного попередження, йому 

можуть винести захисний припис; 

-  взяти на профілактичний облік осіб, схильних до вчинення насильства в сім'ї; 

-  винести кривднику захисний припис і контролювати виконання вимог захисного припису. В 

захисному приписі особі, якій його винесено, можуть заборонити чинити певну дію (дії) щодо жертви 

насильства в сім'ї, а саме: 

- чинити конкретні акти насильства в сім'ї; 

- отримувати інформацію про місце перебування жертви насильства; 

- розшукувати жертву насильства, якщо вона за власним бажанням перебуває в місці, не 

відомому кривдникові; 

- відвідувати жертву насильства, якщо вона тимчасово перебуває не за місцем спільного 

проживання членів сім'ї; 

- вести телефонні переговори з жертвою. 

Для допомоги потерпілим від домашнього насильства діють спеціальні кризові центри, а також 

центри медико-соціальної реабілітації. Працівники кризових центрів надають інформаційну, 

психологічну, педагогічну, медичну, юридичну допомогу особам, які можуть стати або стали 

жертвами насильства в сім'ї, а також тимчасовий притулок; повідомляють службі дільничних 

інспекторів міліції чи кримінальній міліції в справах неповнолітніх про виявлені факти реальної 

загрози застосування насильства в сім'ї або про факти вчинення такого насильства. В центрах медико-

соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї по-страждалим надають первинну медико-санітарну та 

психологічну допомогу, психіатричну допомогу певних видів, а за потреби працівники центрів ске-

ровують жертв насильства в сім'ї на відповідне подальше лікування; організовують надання їм 

юридичних консультацій; повідомляють про вчинене насильство в сім'ї службі дільничних інспекторів 

міліції чи кримінальній міліції у справах неповнолітніх. 
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РОЗДІЛ ІV 

 «Запитуєте-відповідаємо» 

 

1. Щодо забезпечення рівня мінімальної заробітної плати 

 

Міністерство соціальної політики України у листі від 17.02.2017 №391/0/101-17/282  надало 

роз’яснення щодо  застосування Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України» (далі – Закон)  в частині впровадження мінімальної заробітної 

плати. 

Частиною другою статті 31 Закону визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються 

при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це - 

доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в 

нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. 

Отже, у випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у важких і шкідливих та 

особливо важких і особливо шкідливих умовах праці, які виплачуються за результатами атестації 

робочих місць; доплата за використання дезинфікуючих засобів та прибирання туалетів; за роботу у 

зоні відчуження; доплата за роботу у нічний час, то вони мають виплачуватись понад розмір 

мінімальної заробітної плати (3200 гривень). 

Всі інші складові заробітної плати, які не перелічені в частині другій статті 31 Закону, мають 

враховуватись до мінімальної заробітної плати. 

Тобто підвищення посадових окладів працівників, наприклад, за роботу в установах і 

організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, за роботу в 

певних типах закладів, підрозділах та посадах, робота в яких дає право на підвищення посадових 

окладів на 15 відсотків у зв'язку із шкідливими та важкими умовами праці, доплати за роботу у 

вечірній час, суміщення професій (посад), виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, 

розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, інтенсивність праці, керівництво 

бригадою, наставництво, ненормований час, економію матеріалів та ресурсів (зокрема водіям за 

економію пального), допуск до державної/комерційної таємниці, за науковий ступінь; надбавки за 

класність водіям легкових автомобілів, виконання особливої роботи на термін її виконання, високі 

досягнення в праці, знання/використання у роботі іноземних мов, вислугу років і безперервний час 

роботи, почесні та спортивні звання, за особливі умови роботи бібліотечним працівникам, ранг 

державного службовця, престижність педагогічної роботи; підвищена оплата за роботу у святкові та 

неробочі дні; всі види премій, крім перелічених в частині другій статті 31 Закону; сума індексації, 

визначена відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (із змінами), тощо 

включаються до виплат, які мають враховуватись до заробітної плати при забезпечені її мінімального 

розміру. 

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону якщо нарахована заробітна плата працівника, 

який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної 

заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка 

виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати. 

Тобто працівнику мають нарахувати всі складові його заробітної плати, які не враховуються для 

забезпечення мінімального розміру заробітної плати, у тому числі премії, у випадку якщо нарахована 

заробітна плата менше розміру мінімальної заробітної плати, має бути проведена доплата до її рівня. 

Частиною п'ятою статті 31 Закону встановлено, що у разі укладення трудового договору про 

роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі 

місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної 

норми праці. 

Отже, якщо працівник був прийнятий на роботу не з першого робочого дня місяця, працює на 

умовах неповного робочого часу (наприклад, сумісник), протягом місяця перебував у відпустці чи на 

лікарняному, заробітна плата нараховується пропорційно виконаній нормі праці та може бути меншою 

за розмір мінімальної заробітної плати. 

Що стосується сум середнього заробітку, які зберігаються за працівниками за час відпусток, 

виконання державних або громадських обов'язків, підвищення кваліфікації, службового відрядження, 
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тимчасової непрацездатності, сум матеріальної допомоги, яка виплачується у розмірі середньої 

заробітної плати, вихідної допомоги та компенсації за невикористані відпустки, то зазначені виплати 

не є заробітною платою працівника, яку роботодавець виплачує йому за виконану роботу, а це 

виплати, які розраховуються згідно з положеннями Порядку обчислення середньої заробітної плати, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100, та Порядку обчислення 

середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за 

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 вересня 2001 року N 1266. Суми середнього заробітку не враховується до 

заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня. 

Водночас, якщо працівникові за час службового відрядження виплачується заробітна плата 

згідно із статтею 121 Кодексу законів про працю України та Законом України "Про державну службу", 

то нарахована заробітна плата працівника за місяць не може бути нижчою від розміру мінімальної 

заробітної плати. 

 

2. 28 квітня – День охорони праці 

 

Державна політика в галузі охорони праці ґрунтується на головному принципі пріоритетності 

життя та здоров’я працівників перед будь-якими результатами виробничої діяльності. Реалізація цієї 

політики передбачає виконання багатьох заходів з підвищення рівня безпеки праці, але головним 

серед них є формування у працівників засобами освіти мотивації щодо посилення відповідальності 

особи за власну та колективну безпеку під час професійної діяльності.  

Щорічно в багатьох країнах світу 28 квітня відзначається День пам’яті загиблих на виробництві. 

У 2001 році Міжнародна організація праці приєдналася до ініціативи профспілок, координованої 

Міжнародною конфедерацією вільних профспілок, а з 2002 року встановила 28 квітня Всесвітнім днем 

охорони праці. 

Указом Президента України від 18 серпня 2006 року №685/2006 в Україні офіційно встановлено 

День охорони праці, що має відзначатися щорічно 28 квітня у Всесвітній день охорони праці.  

В цей день організовуються огляд-конкурси з охорони праці серед підприємств із визначенням та 

заохоченням кращих трудових колективів, керівників, підприємств, голів первинних профспілкових 

організацій за активну участь у підвищенні рівня безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 

забезпечення соціального захисту працівників. 

Протягом тижня проводиться семінари, "круглі столи" з питань охорони праці, визначаються 

кращі підприємства стосовно управління охороною праці за підсумками року та ознайомити з 

досвідом їх роботи інші підприємства, установи та організації, відзначаються кращі працівники в 

сфері охорони праці.  

28 квітня щороку шанують пам’ять загиблих на виробництві працівників, організовується 

зустрічі по вивченню передового досвіду з безпечних умов праці, підводиться підсумки проведеної  

роботи за  рік  з профілактики виробничого травматизму, професійним захворюванням  та створення 

безпечних  умов праці. 

В рамках заходів до цього дня обласна профспілка провела обласний конкурс «Краща первинна 

профспілкова організація щодо здійснення громадського контролю за станом охорони праці» та взяла 

участь в галузевому всеукраїнському конкурсі. Підсумки проведення конкурсу на обласному рівні 

наступні: 

по категорії «Інтернати»: 

I місце – первинна профспілкова організація Миколаївського геріатричного пансіонату; 

II місце – первинна профспілкова організація Вознесенського геріатричного пансіонату; 

III місце – первинна профспілкова організація Первомайського психоневрологічного 

інтернату 

по категорії «Територіальні центри соціального обслуговування»: 

I місце – не визначати; 

II місце – первинна профспілкова організація територіального центру Кривоозерського району; 

III місце – первинна профспілкова організація територіального центру Казанківського 

району. 

по категорії «Інші установи»: 
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I та III місце – не визначати; 

II місце – первинна профспілкова організація управління соціального захисту населення 

Миколаївської райдержадміністрації. 

Первинній профспілковій організації управління соціального захисту населення Кривоозерської 

райдержадміністрації за участь у конкурсі оголошено Подяку. 

Матеріали переможця обласного конкурсу були направлені у Центральну Раду Профспілки 

працівників соціальної сфери України для участі в галузевому конкурсі. 6 квітня підведені підсумки 

галузевого конкурсу, в якому первинна профспілкова організація Миколаївського геріатричного 

пансіонату зайняла І місце, за що нагороджена Почесною грамотою Центральної Ради Профспілки 

працівників соціальної сфери України. 

В 2017 році за рекомендацією Міжнародної організації праці (далі – МОП) Україна відзначає 28 

квітня 2017 році День охорони праці під гаслом «Удосконалення збору та використання даних про 

безпеку та гігієну праці». 

Свою діяльність у 2017 році МОП спрямувала на активізацію висвітлення інформації про розміри 

і наслідки нещасних випадків і хвороб пов’язаних з роботою. Оскільки дані про такі нещасні випадки і 

хвороби мають важливе значення для профілактики, існує гостра необхідність у вдосконаленні 

системи реєстрації і повідомлення, а також у зборі і аналізі інформації про безпеку і гігієну праці на 

національному рівні. 

Оптимізація збору достовірних даних сприятиме встановленню пріоритетів та ефективній 

реалізації національних профілактичних програм на робочих місцях. Крім того, гармонізація 

національних систем реєстрації і повідомлення дозволить отримати більш точне уявлення про прогрес, 

досягнутий у цій галузі.  

Отже, кожний офіційно зареєстрований нещасний випадок виробничого характеру – це майбутня 

робота по підвищенню рівня інформованості та профілактиці виробничого травматизму.  

 

3. Виплата допомоги  ветеранам війни до 5 травня в 2017 році 

 
Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви 

нацистських переслідувань» ветеранам війни передбачена виплата щорічної разової грошової 

допомоги до 5 травня. 

Органами соціального захисту населення області 18 квітня поточного розпочато виплату 

зазначеної допомоги  у розмірах передбачених постановвою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 

2017 року № 223 «Деякі питання виплати у 2016 році разової грошової допомоги, передбаченої 

Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви 

нацистських переслідувань».  

1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) 

в'язням концентраційних таборів, ґетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами 

від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:  

I групи - 3500 гривень;  

II групи - 3100 гривень;  

III групи - 2700 гривень;  

 

2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не 

виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, ґетто, інших місць примусового тримання, а 

також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 1200 гривень;  

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 3500 гривень 

4) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам 

(чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, 

визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які 

не одружилися вдруге, - 600 гривень;  

5) учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, ґетто, інших місць 

примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, 

підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 500 

гривень.  
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У 2017 році розмір виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня у порівнянні з 2016 

роком збільшено на 26 відсотків. 

Планується, що у 2017 розі допомогу отримають 37 тисяч ветеранів які проживають на території 

Миколаївської області на загальну суму близько 35,0 млн.грн.  

Виплату буде завершено до 5 травня поточного року, особи які не отримали допомогу можуть за 

нею звернутися до 30 вересня.  

 

 

 



 


