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му вигляді, містяться в різних нормативно-
правових актах неоднакової юридичної сили, 
що вимагає застосування аналогії права. 
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І. Вступ 
Однією зі складних проблем, які потребу-

ють невідкладного вирішення в процесі роз-
будови демократичної і правової державності 
України, є забезпечення соціальних гарантій 
громадянам та створення умов для надання 
якісних соціальних послуг населенню. На 
шляху термінового вирішення цього завдання 
стоять різні за складністю і масштабом пере-
шкоди. Одна з них – реалізація правових по-
ложень, затверджених у Конституції України, 
законодавчих та нормативно-правових актах з 

питань надання соціальних послуг населенню 
відповідно до потреб часу. 

Науковим дослідженням з питань надан-
ня соціальних послуг і вдосконалення прак-
тичної діяльності держави в цьому напрямі 
присвятили свої розробки багато науковців, 
зокрема: О. Безпалька, С. Бичков, Н. Боро-
дюка, В. Бульба, О. Вакуленка, Ю. Дехтярен-
ко, Н. Кабаченко, М. Кравченко, О. Крентов-
ська, А. Курочкіна, Е. Курочкіна, Е. Лібанова, 
В. Мартиненко, І. Мигрович, В. Мірош-
ниченко, К. Міщенко, Н. Нижник, А. Новиков, 
О. Оффердал, О. Палій, В. Роїк, Т. Семигіна, 
В. Скуратівський, А. Тамм, С. Хеггурт, 
А. Ягодка, J. Rothman, A. Twelvetrees, H. Ru-
bin, I. Rubin та ін. [18–25]. 

Віддаючи належне напрацюванням віт-
чизняних ти зарубіжних учених з проблеми 
державного управління наданням соціаль-
них послуг населенню, існує потреба у її 
подальшому дослідженні. Це зумовлено 
недостатнім рівнем розробки теоретичних 
підходів до визначення сутності надання 
соціальних послуг населенню, наявністю 
дискусійних питань, що пов’язані з побудо-
вою логіко-структурної схеми механізму на-
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дання соціальних послуг особам похилого 
віку. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є аналіз правового механі-

зму державної політики забезпечення соці-
альними послугами осіб похилого віку. 

ІІІ. Результати 
Слід зазначити, що соціальні послуги є 

базовим елементом системи соціального 
захисту населення. Соціальні послуги спря-
мовані на надання людині можливості вести 
гідне життя і брати активну участь у житті 
суспільства. Соціальні послуги є цільовою 
допомогою, призначенням якої є подолання 
чи пом’якшення дії несприятливих життєвих 
обставин та відновлення повноцінного жит-
тя людини, зокрема, осіб похилого віку. Са-
ме тому такі послуги є специфічними, і їх 
надання потребує спеціального врегулю-
вання окремими законодавчими та норма-
тивно-правовими актами. 

На сьогодні державну політику України у 
сфері надання соціальних послуг особам 
похилого віку формують закони України, 
укази та розпорядження Президента Украї-
ни, постанови Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України. Президент Украї-
ни здійснює правове регулювання засад 
соціальної політики, виступає як гарант до-
держання Конституції України, прав та сво-
бод її громадян (ч. 2 ст. 102 Конституції 
України) [1]. Верховна Рада України реалі-
зує свої повноваження щодо визначення 
засад внутрішньої і зовнішньої політики, за-
твердження загальнодержавних програм 
економічного та соціального розвитку, а та-
кож повноваження щодо законодавчого ви-
значення засад соціального захисту підпун-
кти 3, 5, 6 ч. 1 ст. 85 та п. 6 ч. 1 ст. 92 Кон-
ституції України [1]. Кабінет Міністрів Украї-
ни як орган, який забезпечує проведення 
політики у сферах праці й зайнятості, а та-
кож соціального захисту населення, розро-
бляє і здійснює загальнодержавні програми 
економічного, науково-технічного, соціаль-
ного і культурного розвитку України (підпун-
кти 3, 4 ст. 116) [1]. 

Із прийняттям 28.06.1996 р. Конституції 
України, яка визначила Україну як соціальну 
державу [1], фактично розпочався процес 
становлення національної системи соціаль-
ного захисту та соціального забезпечення. 
Цей етап відзначився ухваленням актів, які 
застосували різні концепції та підходи для 
визначення найбільш актуальних питань 
державної політики у сфері соціального за-
хисту та соціального забезпечення [20]. Від-
повідно до загальних конституційних засад, 
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність 
визначаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю, а права і свободи людини та 
їх гарантії визначають і спрямованість дія-
льності держави. Утвердження та забезпе-

чення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави [1]. 

Однією із важливих конституційних гара-
нтій прав та свобод людини і громадянина є 
недопущення скасування або звуження їх 
змісту та обсягу при прийнятті нових законів 
або внесення змін до чинних законів. Відпо-
відно до правової позиції Конституційного 
Суду України, оскільки для значної кількості 
громадян України пільги, соціальні та ком-
пенсаційні виплати, інші соціальні гарантії, 
право на які передбачено чинним законо-
давством, є додатковими до основних засо-
бами існування, необхідною складовою кон-
ституційного права на забезпечення доста-
тнього життєвого рівня (який щонайменше 
не може бути нижчим від прожиткового мі-
німуму, встановленого законом), не допус-
кається звуження змісту та обсягу цього 
права шляхом прийняття нових законів або 
внесення змін до чинних. Зупинення його дії 
можливе лише за умови введення надзви-
чайного стану (статті 13, 14, 22, 46, 48, 64, 
85, 92 Конституції України) [1]. 

Разом з тим питання про те, чи є окремі 
форми соціального захисту, зокрема, пільги 
та компенсаційні виплати, змістом прав та 
свобод людини, залишається дискусійним, 
оскільки в ряді випадків вони не виступають 
гарантією достатнього життєвого рівня, не є 
засобом підтримки в складних життєвих ситу-
аціях та не підтверджують визнання певних 
заслуг перед державою. Інколи вони просто 
надають привілейоване становище певним 
категоріям громадян, тим самим ставлячи 
інших осіб в нерівне з ними становище [20]. 

Конкретизуючи конституційні інструменти 
забезпечення соціальних та економічних 
прав громадян, можна зробити висновок, що 
існуюча система пільг і соціальних гарантій, 
перш за все, орієнтована на підвищення 
соціального захисту окремих соціальних 
груп, які здебільшого формуються за про-
фесійною ознакою (наприклад, військовос-
лужбовці, працівники правоохоронних орга-
нів та інші), а не на надання мінімального 
необхідного забезпечення найбільш соціа-
льно незахищеним верствам населення 
(наприклад, інвалідам, людям похилого віку, 
тяжко хворим тощо) [14–17]. 

Розвиток ринкових відносин викликав 
необхідність проведення у соціальній сфері 
широкомасштабної реформи. У 1990-х рр. з 
питань соціальної роботи прийнято більше 
сотні законів та підзаконних актів. Серед них 
є загальносоціальні нормативно-правові 
акти та “адресні”, спрямовані на конкретні, 
більш “слабкі” верстви населення. 

З 2003 р. спостерігається системна дія-
льність у сфері наближення законодавства 
України до європейських соціальних стан-
дартів. Основним моментом у цій діяльності 
стало прийняття Закону України “Про соціа-



Серія: Державне управління, 2010 р., № 3 

 211 

льні послуги” [2], який відобразив тенденцію 
переорієнтації державної політики у сфері 
соціального захисту та соціального забез-
печення з призначенням пільг та здійснення 
соціальних виплат на організацію надання 
соціальних послуг [20]. 

Закон України, який ми аналізуємо, ви-
значає основні організаційні та правові за-
сади надання соціальних послуг особам, які 
перебувають у складних життєвих обстави-
нах та потребують сторонньої допомоги. 
Його прийняття сприяло започаткуванню 
процесу вдосконалення існуючої системи 
соціального обслуговування громадян і пе-
ретворенню її у систему соціальних послуг. 

Закон “Про соціальні послуги” є значним 
кроком на шляху до визначення поняття 
“соціальні послуги” і виокремлення їх у стра-
тегічному та практичному плані як таких, що 
доповнюють соціальні пільги та соціальні 
гарантії, але відмінні від них. Однак і досі 
пріоритетні положення цього Закону недо-
статньо втілено у повноцінні напрями полі-
тики. 

Згідно із законодавством та відповідно до 
Типового положення (взірцевого) про територі-
альний центр соціального обслуговування пе-
нсіонерів та одиноких непрацездатних грома-
дян (далі – Типове положення) і про відділення 
соціальної допомоги вдома (далі – Відділення), 
затвердженого наказом Міністерства соціаль-
ного захисту населення України [9], Відділення 
приймає на обслуговування одиноких непра-
цездатних громадян (пенсіонерів) [3], які част-
ково або повністю втратили здатність до само-
обслуговування і за висновками медичного 
закладу потребують соціально-побутового об-
слуговування та догляду в домашніх умовах. 

З метою приведення Типового положен-
ня до норм чинного законодавства Міністер-
ством праці та соціальної політики розроб-
лено нову редакцію Типового положення 
(взірцевого) про територіальний центр соці-
ального обслуговування (надання соціаль-
них послуг) та Перелік соціальних послуг, 
умови та порядок їх надання в структурних 
підрозділах територіального центру соціа-
льного обслуговування (надання соціальних 
послуг) [9], де, відповідно до ст. 7 Закону 
України “Про соціальні послуги”, зазначено, 
що територіальний центр забезпечує безо-
платне надання соціальних послуг (соціаль-
не обслуговування) громадянам, які не зда-
тні до самообслуговування у зв’язку з похи-
лим віком, інвалідністю, хворобою і не ма-
ють рідних, які повинні забезпечити їм до-
гляд і допомогу. 

З метою вдосконалення діяльності інтер-
натних установ затверджено наказ Мініс-
терства праці та соціальної політики України 
“Про затвердження типових положень про 
будинки-інтернати (пансіонати) для грома-
дян похилого віку, інвалідів та дітей” від 

29.12.2001 р. № 549 (далі – Положення) 
[18]. Відповідно до Положення, будинок-
інтернат для осіб похилого віку та інвалідів, 
геріатричний пансіонат, пансіонат для вете-
ранів війни та праці (далі – будинок-інтер-
нат) є стаціонарними соціально-медичними 
установами загального типу для постійного 
проживання громадян похилого віку, вете-
ранів війни і праці, інвалідів, які потребують 
стороннього догляду, побутового медичного 
обслуговування. 

Враховуючи нагальну потребу в збіль-
шенні чисельності обслуговуючого персона-
лу та пильну увагу державних і громадських 
організацій до якості обслуговування інвалі-
дів та людей похилого віку у будинках-
інтернатах та територіальних центрах, нака-
зом Міністерства праці та соціальної політики 
України від 01.10.2008 р. № 411 затверджено 
Норми часу і норми чисельності працівників 
будинків-інтернатів (усіх типів) та стаціонар-
них відділень територіальних центрів соціа-
льного обслуговування пенсіонерів та одино-
ких непрацездатних громадян системи праці 
та соціального захисту населення [19]. 

Для забезпечення умов щодо самостійно-
го, незалежного проживання осіб похилого 
віку в Україні прийнято Закон України “Про 
житловий фонд соціального призначення” 
[4]. На його виконання прийнято постанову 
Кабінету Міністрів України “Про затверджен-
ня Порядку утворення спеціалізованого бу-
динку для ветеранів війни та праці, громадян 
похилого віку та інвалідів і надання житлових 
приміщень у такому будинку та Типового по-
ложення про спеціалізований будинок для 
ветеранів війни та праці, громадян похилого 
віку та інвалідів” від 31.01.2007 р. № 76 [7]. 
Зазначеною Постановою місцеві адміністра-
ції зобов’язані створювати будинки для про-
живання ветеранів та інвалідів із комплексом 
служб побутового та соціально-медичного 
обслуговування. 

З метою посилення соціальної захище-
ності громадян, які перебувають у складних 
життєвих обставинах і, відповідно до зако-
нодавства, мають право на соціальне об-
слуговування, затверджено Постанову Кабі-
нету Міністрів України “Про затвердження 
Порядку призначення і виплати компенсації 
фізичним особам, які надають соціальні по-
слуги” від 29.04.2004 р. № 558 (далі – Поря-
док) [8]. Упровадження Порядку дало змогу 
не обмежувати право людини похилого віку 
або особи з інвалідністю на отримання соці-
альних послуг у стаціонарній установі чи 
через територіальний центр. Крім того, со-
ціальні послуги було наближено безпосере-
дньо до місця проживання людини похилого 
віку або інваліда, які потребують постійного 
стороннього догляду. 

Ще одним важливим нормативно-право-
вим документом у сфері державного регу-
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лювання системи надання соціальних пос-
луг є Стратегія подолання бідності, затвер-
джена Указом Президента України від 
15.08.2001 р. № 637/2001, що, зокрема, пе-
редбачає заходи у сфері надання соціаль-
них послуг [5]. У свою чергу, 21.12.2001 р. 
на виконання цього Указу Президента Ук-
раїни Кабінет Міністрів України прийняв По-
станову “Про затвердження Комплексної прог-
рами забезпечення реалізації Стратегії по-
долання бідності” № 1712 [7; 10], у якій та-
кож закріплений ряд заходів щодо надання 
соціальних послуг. На виконання Розпоря-
дження Кабінету Міністрів України “Про за-
твердження плану заходів щодо реалізації в 
2008 році Стратегії подолання бідності” від 
09.07.2008 р. № 936-р [10] у сфері надання 
соціальних послуг передбачено розроблен-
ня та затвердження стандартів якості соціа-
льних послуг. 

Подальший розвиток системи надання со-
ціальних послуг є одним із важливих завдань, 
задекларованих Президентом України В. Яну-
ковичем у Посланні до українського народу. З 
метою оптимізації ресурсів вносяться необхідні 
зміни в прийняту раніше Концепцію реформу-
вання системи соціальних послуг [11] та План 
дій з реалізації Концепції реформування сис-
теми соціальних послуг до 2012 року [12]. За-
значені документи спрямовано на покращення 
якості життя осіб, які потребують надання соці-
альних послуг, підвищення доступності грома-
дян до послуг, забезпечення якості соціальних 
послуг тощо. 

Кінцевою метою реалізації Концепції ви-
значено посилення індивідуального підходу 
в організації та наданні соціальних послуг, 
поглиблення адресності послуг, покращення 
їх якості, застосування методології плану-
вання та оцінювання послуг, удосконалення 
механізму фінансування, міжбюджетних та 
міжгалузевих відносин у цій сфері. 

Реалізація Плану дій дасть змогу заклас-
ти основи для формування сучасної системи 
соціальних послуг, орієнтованої на стандар-
ти соціальної роботи європейського рівня, 
чітке функціонування якої сприятиме поси-
ленню соціальної захищеності громадян, які 
перебувають у складних життєвих обстави-
нах, та постійному покращенню якості їх жит-
тя. 

IV. Висновки 
Проведений нами аналіз дає змогу зроби-

ти висновок, що повноваження стосовно на-
дання соціальних послуг розподіляються за 
допомогою складної структури. Більшість із 
цих проблем виникає через те, що в Україні 
перед розробкою проектів законодавчих ак-
тів не відбуваються послідовні процеси, 
спрямовані на розробку та узгодження дер-
жавної політики щодо соціальних послуг на 
основі консультацій та практичного досвіду. 

Особливо очевидними проявами відсут-
ності заздалегідь узгодженої політики є такі: 
– недосконалість процедур і стандартів 

обговорення державної політики щодо 
соціальних послуг; 

– значні недоліки процесу розробки прое-
ктів державної політики щодо соціаль-
них послуг тощо. 

Видається необхідним урегулювання в 
законодавстві України ряду питань, пов’я-
заних із прозорістю, відкритістю діяльності 
центральних і регіональних органів вико-
навчої влади. 

Водночас для законодавства України у 
сфері соціальних послуг характерними є ком-
плексні кодифіковані законодавчі акти, що 
мають за мету охопити цілий ряд правовідно-
син, пов’язаних із певною проблемою або со-
ціальною групою (як наприклад, Розпоря-
дження Кабінету Міністрів України “Про схва-
лення Концепції реформування системи соці-
альних послуг”). Разом з тим деякі мають ці-
льовий характер (наприклад, Постанова Кабі-
нету Міністрів України “Про затвердження По-
рядку призначення і виплати компенсації фі-
зичним особам, які надають соціальні послу-
ги”). Слід зазначити, що залежно від цілей 
регулювання обидва підходи виправдані. 

Таким чином, зазначимо, що внаслідок 
послідовних дій законодавчих та виконавчих 
органів влади в Україні вибудований право-
вий механізм забезпечення соціальної полі-
тики щодо надання соціальних послуг гро-
мадянам похилого віку, але він потребує 
подальшого розвитку та вдосконалення. 
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