
 У  1996 р. прийнята Конституція України, в якій стаття 1 проголошує Україну 
демократичною, соціальною, правовою державою.

 Соціальна держава − це соціально орієнтована держава, що визнає людину найвищою 
соціальною цінністю, надає соціальну допомогу індивідам, які потрапили у важку життєву 
ситуацію, з метою забезпечення кожному гідного рівня життя, перерозподіляє економічні 
блага відповідно до принципу соціальної справедливості і своє призначення вбачає в 
забезпеченні громадського миру і злагоди в суспільстві.

 Конституцією України гарантовано право громадян на соціальний захист, що включає 

Основні засади соціального захисту в сучасній Україні

 Конституцією України гарантовано право громадян на соціальний захист, що включає 
право на забезпечення їх у разі:

- повної, часткової або тимчасової втрати працездатності;

- втрати годувальника;

- безробіття з незалежних від них обставин; 

- у старості;

- в інших випадках, передбачених законом.  

 Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за 
рахунок страхових внесків громадян, підприємств установ і організацій, а також
бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створення мережі державних, 
комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.



Законодавча основа функціонування
системи соціального захисту в сучасній Україні

Конституція України, ст.46 (1996 р.) 

БАЗОВІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ

Закон України «Основи законодавства
України про загальнообов’язкове державне

соціальне страхування» (1998 р.)

Закон України «Про колективні договори і 
угоди» (1993 р.)

Закон України «Про прожитковий

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ

Закон України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від

нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які

спричинили втрату працездатності» 
(1999 р.)

Закон України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні» (1991 р.)

Закон України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у 

зв’язку з тимчасовою втратою

Закон України «Про пенсійне забезпечення» 
(1991 р.)

Закон України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи» (1991 р.)

Закон України «Про прожитковий
мінімум» (1999 р.)

Закон України «Про державні соціальні 
стандарти та державні соціальні гарантії» 

(2000 р.)

Указ Президента України «Про Основні 
напрями соціальної політики на період до 

2004 року» (2000 р.)

Указ Президента України «Про Стратегію
подолання бідності» (2001р.)

Закон України «Про соціальні послуги» 
(2003 р.)

Указ Президента України «Основні 
напрями вдосконалення системи 

соціальних виплат населенню» (2006 р.)

працездатності та витратами, 
зумовленими похованням» (2001 р.)

Закон України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на 

випадок безробіття» (2000 р.)

Закон України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» (2003 р.)

Закон України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування» 
(2010 р.)

Закон України «Про державну допомогу
сім’ям з дітьми» (1992 р.)

Закон України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» (1993 р.)

Закон України «Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам» (2000 р.)

Закон України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

(2000 р.)

Закон України «Про недержавне пенсійне
забезпечення» (2003 р.)

Закон України «Про зайнятість населення» 
(2012 р.)Закон України «Про ратифікацію

Європейської соціальної хартії» (2006 р.)



Державні соціальні стандарти та гарантії в сучасній Україні *

Основні державні соціальні гарантії

Державні стандарти у сфері надання
соціальних послуг

Забезпечення державних гарантій 

Базовий соціальний 
стандарт – прожитковий 

мінімум Державні соціальні стандарти та 
гарантії, що визначені в Законі

Державні стандарти 
у сфері доходів населення

Державні стандарти у сфері соціального 
обслуговування

Державні соціальні гарантії житлово-
Основні державні соціальні гарантії

Мінімальний розмір заробітної плати

Забезпечення державних гарантій 
соціальної підтримки осіб, які 

перебувають у складних життєвих 
обставинах

Мінімальний розмір пенсії за віком

Розміри державної соціальної 
допомоги та інших соціальних виплат

Неоподатковуваний мінімум доходів
громадян

Державні соціальні гарантії житлово-
комунального обслуговування

Державні соціальні нормативи
транспортного обслуговування

Державні соціальні нормативи у 
сфері охорони здоров’я

Державні соціальні нормативи у 
сфері освіти

Державні соціальні нормативи у 
сфері обслуговування закладами 
культури, спорту, торгівлі та ін.

* Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»

Розміри виплат за обов’язковим
державним соціальним страхуванням

не можуть бути 
нижчими від 

прожиткового 
мінімуму, 

встановленого 
законом
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Схема соціального захисту в сучасній Україні

Система 
соціального захисту

Соціальне 
забезпечення

Пільги 
Соціальне 

обслуговування 
(послуги) 

Соціальне 
страхування 

Державна 
соціальна 
допомога



Соціальне страхування в сучасній Україні

 Система загальнообов'язкового 
державного соціального страхування

страхування на випадок 
безробіття страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою 
працездатності та 

страхування від   нещасного   
випадку   на   виробництві   та 

професійного захворювання, працездатності та 
витратами, зумовленими 

похованням
пенсійне страхування

професійного захворювання, 
які спричинили втрату 

працездатності

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування – це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає
надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або
тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості
та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових
внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел,
передбачених законом.

Суб'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування: застраховані особи (в окремих випадках -
члени їх сімей), роботодавці, цільові страхові фонди (Фонд загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Пенсійний
фонд України)



Соціальні страхові ризики

Страховий ризик – обставини, внаслідок яких громадяни та/або члени їх сімей можуть втратити
тимчасово або назавжди засоби до існування і потребують матеріальної підтримки або
соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

тимчасова 
непрацездатність

виробнича 
травма

вагітність та 
пологижиттєвий 

цикл

Основні соціальні страхові ризики у життєвому циклі людини

безробіття 
інвалідність

втрата 
годувальника

старість

смерть



Соціальне страхування на випадок безробіття

• допомога по безробіттю
• одноразова виплата допомоги по 

безробіттю для організації 
безробітним підприємницької 
діяльності

• допомога на поховання у разі смерті 
безробітного або особи, яка 
перебувала на його утриманні

Види матеріального 
забезпечення

• професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у професійно-технічних та вищих 
навчальних закладах, у т. ч. в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в 
установах, організаціях

• профорієнтація; пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у т.ч. шляхом організації 
громадських робіт для безробітних

• надання роботодавцям, які працевлаштовують громадян, відповідних компенсацій
• надання громадянам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, ваучера 

для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення 
кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності

• інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням

Види соціальних послуг

• інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням

Виплата допомоги по 
безробіттю

Застрахованим особам, страховий стаж яких протягом 
12 місяців, що передували реєстрації особи як 
безробітної, становить не менше ніж 6 місяців

Застрахованим особам, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації 
особи як безробітної, мають страховий стаж менше 6 місяців або звільнені 
з останнього місця роботи за порушення трудової дисципліни або правил 

поведінки та іншим особам

залежно від страхового стажу 

(визначається у % до середньої заробітної 
плати застрахованої особи:

- 50% – до 2 років 

- 55% – від 2 до 6

- 60% – від 6 до 10 років 

- 70% – понад 10 років )

без урахування страхового стажу

(виплачується у мінімальному розмірі, 
що встановлюється правлінням Фонду 
соціального страхування на випадок 

безробіття)

• перші 90 календарні дні - 100%

• наступні 90 календарних днів – 80 %

• у подальшому – 70 %

Тривалість безробіття 



Соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими похованням

• допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною)

• допомога по вагітності та пологах (застрахованим жінкам)

• допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та  осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві)

• забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, до 
дитячих оздоровчих закладів, утримання санаторіїв-профілакторіїв, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми у 
тому числі придбання дитячих новорічних подарунків)

Види матеріального забезпечення та 
соціальних послуг

тому числі придбання дитячих новорічних подарунків)

Виплата допомог

Допомога по тимчасовій 
непрацездатності

Допомога по вагітності та 
пологах

Допомога на поховання 

встановлюється правлінням Фонду, 
але не менше розміру прожиткового 

мінімуму

залежно від страхового стажу 
(визначається у % до середньої 

заробітної плати застрахованої особи:
- 60% – до 5 років
- 80% – від 5 до 6 років
- 100% – понад 10 років та особам, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

не залежить від страхового 
стажу, становить 100% середньої 

заробітної плати (доходу) 

виплачується з шостого дня непрацездатності 
за весь період до відновлення працездатності

виплачується за весь період відпустки: 70 кал. 
днів до пологів і 56 кал. днів після пологів (у 

разі ускладнених пологів або народження 
двох чи більше дітей – 70 кал. днів)

виплачується не пізніше наступного 
робочого дня після отримання 

страхувальником страхових коштів від 
Фонду

Терміни та тривалість 
виплати 



Соціальне страхування від нещасного випадку на  
виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності

• Профілактика нещасних випадків та профзахворювань

• Медична, соціальна та професійна реабілітація

• Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві (членам їх сімей)

Види забезпечення

Страхові виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків 

№ з/п Вид страхової виплати Умови визначення
Середній розмір 
виплати1, грн. 

1. Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до
відновлення працездатності або встановлення
інвалідності

виплачується в розмірі 100% середньої заробітної плати 3 025

2. Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної
працездатності потерпілому

визначається з розрахунку його середньої заробітної плати (доходу) за
кожний відсоток втрати професійної працездатності

63 900

3. Одноразова допомога в разі смерті потерпілого на сім’ю розмір допомоги для сім’ї потерпілого повинен бути не меншим за
п’ятирічну заробітну плату потерпілого

189 000

4. Щомісячна страхова виплата в разі часткової чи повної
втрати працездатності, що компенсує відповідну частину
втраченого заробітку потерпілого

визначається як частка від середньомісячної заробітної плати
потерпілого, яка обчислюється відповідно до ступеня втрати професійної
працездатності

1 282

5. Щомісячна страхова виплата особам, які мають на неї
право, в разі смерті потерпілого

визначається у розмірі 25% від середньомісячної заробітної плати (доходу)
годувальника

1 158

6. Страхова виплата потерпілому при тимчасовому
переведенні його на легшу роботу

визначається у розмірі середньомісячного заробітку потерпілого 3 025

7. Відшкодування витрат на поховання померлого визначається у розмірі не вище граничних розмірів витрат на поховання
потерпілого

2 200

1 – станом на початок 2013 р.

Страхові виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків 



Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

• пенсія за віком 
• пенсія по інвалідності внаслідок загального 

захворювання 
• пенсія у зв’язку з втратою годувальника

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування,  мають 
забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом

Види пенсійних виплат в 
солідарній системі: 

Види пенсійних виплат в 
накопичувальній системі: 

• довічні пенсії 
• одноразова виплата 

Основні умови 
надання пенсій за 
віком в солідарній 
системі

• особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років 
та наявності страхового стажу не менше 15 років

• максимальний розмір пенсії не може перевищувати десяти прожиткових  
мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність

• мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 
років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність, визначеного законом

• за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам 
пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, але не більше ніж на 1 
відсоток мінімального розміру пенсії за віком

• за період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового 
стажу дорівнює 1,35%, а за період участі в солідарній і накопичувальній системах  
пенсійного страхування – 1,08%



Динаміка окремих виплат в системі загальнообов'язкового 
державного соціального страхування у порівнянні з прожитковим 

мінімумом та середньою номінальною заробітною платою
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 – середня допомога по безробіттю;
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 – cередньомісячний розмір страхової виплати на одного потерпілого

 – прожитковий мінімум (для працездатних осіб)

 – середня номінальна заробітна плата.



Державна соціальна допомога в сучасній Україні

 Види державної соціальної допомоги

Державна допомога 

Державна соціальна допомога – вид соціального забезпечення, що реалізує право особи 

на соціальний захист за рахунок бюджетних коштів (ст. 46 Конституції України).

Державна допомога 
сім’ям з дітьми

Державна допомога 
інвалідам з 

дитинства та дітям-
інвалідам

Державна допомога 
малозабезпеченим 

сім’ям

Житлові 
субсидії



Державна допомога сім’ям з дітьми
Види допомоги

Допомога у 
зв'язку з 

вагітністю та 
пологами

Допомога при 
народженні

дитини

Допомога по 
догляду за 

дитиною до 
досягнення

нею 3-річного 
віку

Допомога на 
дітей, над 

якими
встновлено

опіку чи
піклування

Допомога на 
дітей

одиноким 
особам

допомога при 
усиновленні

дитини

Жінка, яка не 
застрахована в    

системі загально-
обов'язкового
державного 
соціального
страхування

Право на 
допомогу

Один з батьків
дитини (опікун) 

Особа, яка 
усиновила дитину з  

числа дітей-сиріт
або дітей,  

позбавлених
батьківського

піклування

Особа,  призначена
опікуном чи

піклувальником
дітей,  які позбав-

лені батьківського
піклування

Одинока
матір (яка не 

перебуває у шлюбі),  
одинокий 

усиновлювач

Один з батьків
дитини,усиновлю-
вач,  опікун,  баба,  
дід, інший родич, 

який фактично
здійснює догляд за 

дитиноюстрахування піклування
піклування

дитиною

Умови 
надання

допомоги

Розміри 
допомоги

Різниця між 50% 
прожиткового

мінімуму для дитини та 
середньомісячним

сукупним доходом сім'ї
в розрахунку на 1особу 
за попередні 6 місяців, 

але не менше 30% 
прожиткового

мінімуму

Призначається
незалежно

від одержання на  
дітей інших видів

допомоги

Різниця між 2 
прожитковими

мінімумами для 
дитини відповідного

віку та розміром
призначених пенсії, 
аліментів, стипендії, 
державної допомоги

Призначається за 
умови, якщо звернення

за  її призначенням
надійшло не пізніше

12 місяців з дня  
набрання законної
сили рішенням про 

усиновлення
дитини

Різниця між прожитко-
вим мінімумом, вста-
новленим для працез-

датних осіб, та 
середньомісячним

сукупним доходом сім'ї
в розрахунку на 1 особу 
за попередні 6 місяців, 
але не менше 130 грн.

Виплачується
щомісяця з дня 

призначення допомоги 
по догляду 

за дитиною по день  
досягнення дитиною

вказаного віку
включно

Допомога надається у  
розмірі, 

встановленому для 
виплати допомоги при 

народженні першої
дитини. 

Призначається на  
підставі рішення про  

встановлення опіки чи
піклування

Сума, кратна 30 
прожитковим

мінімумам – на 1 
дитину; 60 – на другу 
дитину; 120 на третю і 

кожну наступну дитину

Призначається на 
підставі свідоцтва про 

народження або 
рішення про 

встановлення опіки

100% середньомісячно-
го доходу (стипендії, 

грошового забезпечен-
ня, допомоги по безро-
біттю тощо) жінки, але 
не менше 25% прожит-

кового мінімуму для 
працездатної особи із
розрахунку на місяць

Виплачується за весь  
період відпустки, три-
валість якої 70 кален-

дарних днів до пологів
і 56 (у разі ускладнених
пологів або народжен-
ня 2 чи більше дітей -
70) календарних днів

після пологів



Динаміка показників державної допомоги сім’ям з дітьми
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Середні розміри допомоги (грн.)
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та пологами
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Розподіл фінансування за видами допомоги (у % до загального обсягу видатків)



Державна допомога малозабезпеченим сім’ям

Основні групи отримувачів допомоги

Основні 
умови 

надання 
допомоги

• Сім’ї, які складаються лише з працездатних осіб;

• Право на  державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім'ї, які постійно проживають на 
території України.

Перелікд необхідних документів для отримання допомоги: заява; документ, що посвідчує особу,
• довідка про склад сім'ї; декларація про  доходи  та майно осіб,  які входять до складу сім'ї ; довідка про 
наявність та розмір земельної частки (паю).

• Державна соціальна допомога призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні
документи.

• Розмір допомоги - різниця між рівнем забезпечення прожиткового

Визначення розміру допомоги

• Сім’ї, які складаються лише з працездатних осіб;

• Сім’ї, до складу яких входять непрацездатні особи;

• Сім’ї, до складу яких входять інваліди.

• Розмір допомоги - різниця між рівнем забезпечення прожиткового
мінімуму для  сім'ї та  її середньомісячним сукупним доходом.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%:
• для  кожної  дитини  (крім  дитини-інваліда).

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20%:

• для   кожної дитини-інваліда;

• для кожної дитини, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що не 
перебуває у шлюбі;

• для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи.

• Розмір допомоги не може перевищувати 75 відсотків прожиткового
мінімуму для сім'ї.

• Рівень забезпечення прожиткового мінімуму затверджується одночасно з 
прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

• Допомога призначається строком на шість місяців.

Тривалість виплати допомоги

• Одиноким особам, визнаним непрацездатними, які не 
мають інших джерел до існування, допомога може бути 
призначена на строк визнання особи непрацездатною.

• Одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не 
мають інших джерел до  існування,  допомога може
бути призначена довічно.



Динаміка державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
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Розподіл отримувачів допомоги (осіб)
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Державна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
Право   на  державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства і  діти-інваліди віком до  18  років

Основні 
умови 

надання 
допомоги

Якщо особа має одночасно право на державну соціальну допомогу та на  пенсію, за вибором інвалідів з дитинства
(законних представників інвалідів з дитинства,  визнаних недієздатними, та дітей-інвалідів) призначається або допомога
або пенсія (окрім випадку, коли одночасно допускається призначення допомоги та пенсії по втраті годувальника).

Контингент отримувачів

Визначення розмірів допомоги

Визначення розмірів
надбавок на догляд

75 %  прожиткового мінімуму для 

Допомога інвалідам з  дитинства призначається на  весь  час  інвалідності,  встановленої органами медико-соціальної 
експертизи; допомога дітям-інвалідам призначається на на строк,  зазначений у  медичному висновку, але не більше як 
по місяць досягнення 18 річного віку

Інваліди з дитинства І групи

Інваліди з дитинства ІІ групи

Інваліди з дитинства ІІІ групи

Діти-інваліди до 18 років

100 %  прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність

80 %  прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність

60 %  прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність

70 %  прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність

75 %  прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність

50 %  прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність

Підгрупа 
А

Підгрупа 
Б

15 %  прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність

Одинокі 
особи, що 

потребують 
постійного 

стороннього 
догляду

Підгрупа 
А

У інших 
випадках

100 %  прожиткового мінімуму
для дітей, віком до 6 років

100 %  прожиткового мінімуму
для дітей, віком від 6 до 18 років

50 %  прожиткового мінімуму для 
дітей, віком до 6 років

50 %  прожиткового мінімуму для 
дітей, віком від 6 до 18 років
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Характеристика субсидій в сучасній Україні

громадян, які проживають у житлових приміщеннях (будинках) державного та громадського житлового фонду,  в  тому 
числі у гуртожитках - на оплату користування житлом;

Субсидії призначаються за наявності різниці між
розміром плати  за  житлово-комунальні послуги,  
скраплений газ,  тверде та рідке пічне побутове

Адресна безготівкова субсидія для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Субсидія готівкою на придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива

Види субсидій

громадян, які проживають у житловому фонді незалежно від форм власності - на оплату комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Право на 
отримання

субсидії
поширюється

на

громадян, які проживають у житлових приміщеннях (будинках) приватного житлового фонду та фонду житлово-
будівельних (житлових) кооперативів - на оплату утримання житла

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг призначається на основі середньомісячного
сукупного доходу осібПідстава для 

призначення паливо у   межах  норм  споживання з 
урахуванням пільг,   які надаються відповідно
до   чинного законодавства і  обсягом визначеного
КМУ обов'язкового відсотка платежу.  

Норма володіння чи користування загальною площею житлавста та нормативи користування комунальними послугами
новлюються виходячи з 21 кв. метра на наймача і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні (будинку) та додатково 10,5  
кв.  метра  на всіх зареєстрованих, а для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі, - на загальну площу незалежно від
розміру квартири.

Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб,  яким нараховується
плата  за  житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на строкову військову службу

Розрахунок сукупного доходу  для  призначення субсидії провадиться відповідно до  Методики  обчислення сукупного
доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива призначається на основі річного доходу 
за попередній календарний рік.

призначення
субсидій

Особливості
розрахунку

розмірів
субсидій

Тривалість
надання
субсидій

Субсидія для 
відшкодування витрат
на оплату житлово-
комунальних послуг
призначається на шість
місяців

Субсидія для  придбання скрапленого
газу,  твердого  та рідкого пічного
побутового палива та  відшкодування
витрат на  оплату житлово-комунальних
послуг призначається один раз на 
календарний рік

Субсидія для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг та 
природного газу (електроенергії), що
використовуються для   індивідуального
опалення,   надається на опалювальний
період
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Права на пільги в Україні визначені 45 законодавчими та 
іншими нормативно-правовими актами

за професійною ознакою –
22 закони

за соціальною ознакою –
23 закони

Характеристика пільг в сучасній Україні

Закон України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» 

Закон України «Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

Закон України «Про соціальний
захист дітей війни»

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Закон України«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів
органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»

Закон України «Про Державну службу спеціального

Закон України «Про 
пожежну безпеку»

Закон України «Про 

Законодавча база системи пільг 

Закон України «Про Державну службу спеціального
зв'язку та захисту інформації України»

Закон України «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій на Україні»

Закон України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні»

Закон України «Про жертви
нацистських переслідувань»

Закон України «Про 
Службу безпеки України»

Закон України «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей»

Закон України
«Про міліцію»

Закон України «Про правові
засади цивільного захисту»

Закон України «Про освіту»

Закон України «Основи законодавства
України про охорону здоров'я»

Закон України «Про бібліотеки і 
бібліотечну справу»

Закон України «Про музеї та 
музейну справу»

Закон України
«Про культуру»

Закон України «Про 
захист рослин»

Закон України «Про 
прокуратуру»

Гірничий закон 
України

Закон України «Про 
охорону дитинства»

Інші законодавчі
акти



Характеристика пільг в сучасній Україні

116 категорій населення мають право на 
більш як 125 видів пільг

за соціальною 
ознакою - 45

категорій 
громадян

за професійною 
ознакою - 57

категорій 
громадян

за заслуги 
перед 

державою - 14
категорій 
громадян

Контингент отримувачівДеякі види пільгових послуг

Користування житлом 
та комунальними 

послугами

На придбання твердого 
та рідкого пічного

побутового палива і 
скрапленого газу

Послуги зв'язку та інші
передбачені

законодавством пільги

Утримання
будинку та 
прибудинкової
території

Користування
гарячою водою

Паливо в т.ч. 
рідке

Скраплений газ 
в балонах

Компенсація за 
оплату 

Користування телефоном

Встановлення телефону

Забезпечення санаторно -
курортним лікуванням

• Ветерани війни;
• Ветерани праці;
• Діти війни;
• Постраждалі внаслідокЧорнобильської

Користування
холодною водою

Природний газ

Електроенергія

Опалення 

Вивіз сміття

Водовідведення 

Освітлення 

оплату 
комунальних
послуг
(Гірничий
закон)

Проїзд автомобільним, 
залізничним, водним або
повітряним транспортом

Капітальний ремонт 
власних жилих будинків

Виплата грошової
компенсації витрат на 
автомобільне паливо

Поховання і 
спорудження на могилі
надгробка, виплата
одноразової допомоги
на поховання

катастрофи;
• Ветерани військової служби, органів внутрішніх 

справ;
• Реабілітовані;
• Інваліди загального захворювання
• Жертви нацистських переслідувань;
• Пожежники;
• Військовослужбовці, міліціонери на пенсії;
• Сільські педагоги, бібліотекарі, рослинники, 

медики на пенсії;
• Судді у відставці;
• Слідчі на пенсії;
• Гірники;
• Пенсіонери за віком;
• Багатодітні сім’ї;
• Діти з багатодітної сім'ї;
• Інші.



Динаміка пільг в сучасній Україні
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Соціальні послуги – 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.  

Соціальні послуги в сучасній Україні

Основні форми надання соціальних послуг

матеріальна 
допомога 

соціальне 
обслуговування

Суб’єкти,  які надають соціальні послуги

територіальні центри соціального 
обслуговування

Види соціальних послуг Отримувачі  соціальних послуг

Догляд вдома

Догляд стаціонарний

Денний догляд

Підтримане проживання

Паліативний / хоспісний догляд

Влаштування до сімейних форм виховання

•особи похилого віку;
•інваліди;
•діти-інваліди;
•особи з важкими формами захворювання;
•особи з вадами розумового розвитку;
•діти-сироти;
•діти, позбавлені батьківського піклування;
•діти, розлучені із сім'єю;
• біженці;
•бездомні громадяни;

будинки-інтернати для громадян 
похилого віку та інвалідів

реабілітаційні установи для інвалідів

заклади для бездомних осіб та центрів 
соціальної адаптації звільнених осіб

центри соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

недержавні організації

Соціальна адаптація

Соціальна інтеграція та реінтеграція

Абілітація

Соціальна реабілітація 

Кризове та екстренне втручання

Консультування 

Соціальний супровід / патронаж

Соціальний супровід при 
працевлаштуванні на робочому місці

Соціально-психологічна реабілітація

Представництво інтересів

Посередництво (медіа)

Соціальна профілактика

•бездомні громадяни;
•особи, які мали алкогольну чи наркотичну
залежності (після лікування);
•особи, які мають невиліковні захворювання;
•члени сімей осіб, які мають невиліковні 
хвороби;
•прийомні діти;
•вихованці дитячих будинків сімейного типу;
•діти, які знаходяться під опікою-піклуванням;
•кандидати у прийомні батьки;
•кандидати у батьки-вихователі;
•опукуни та піклувальники;
•прийомні батьки;
•батьки-вихователі дитячих будинків сімейного 
типу та члени їх сімей;
•усиновлювачі;
•біологічні сім'ї;
•особи, які перебували у спеціалізованих або
інтернатних закладах;
•особи, які скоїли правопорушення;
•нарко-та алкозалежні;
•діти та підлітки з девіантною поведінкою;
• особи, які відбули покарання у виді обмеження 
або позбавлення волі на певний строк;
•безпритульні діти;
•потерпілі від торгівлі людьми, трудової чи
сексуальної експлуатації;
•інші.



Фінансування системи соціального захисту 
в сучасній Україні

 Джерела фінансування соціального захисту

соціальні 
внески

кошти 
Державного та 

місцевих бюджетів

перерахування з
інших схем

інші
надходження

відрахування із 
заробітку на 

соціальне та пенсійне 
страхування, які 

сплачують 
роботодавці та 

наймані працівники 

податкові надходження (у т.ч. 
податок з доходів фізичних 

осіб, на прибуток 
підприємств, на додану 

вартість, місцеві податки та 
збори) та інші доходи (доходи
від власності, адміністративні 

збори та платежі тощо)

некомпенсовані платежі, 
які включають 

переміщення соціальних 
внесків між Державним 

бюджетом та 
соціальними цільовими 

фондами

різноманітні поточні 
надходження до схем

соціального захисту (від 
благодійних організацій, 
урядів зарубіжних країн 

та міжнародних 
організацій)



0,390,22
0,41 0,07

Структура видатків Зведеного бюджету на соціальний захист та соціальне 
забезпечення населення (у % до ВВП)

Соціальний захист на випадок 
непрацездатності

Видатки Зведеного бюджету на соціальний захист та 
соціальне забезпечення населення

2000 2003 2006 2009 2012

Сума видатків, млн. грн. 5 985,2 12 953,2 41 419,9 78 872,4 125 382,7

у % до загальних видатків 12,4 17,1 23,7 25,4 25,3

у % до ВВП 3,5 4,9 7,6 8,6 8,9

4,68
0,35

1,89

непрацездатності

Соціальний захист пенсіонерів

Соціальний захист ветеранів війни 
та праці

Соціальний захист сім'ї, дітей 
молоді

Соціальний захист безробітних

Допомога у вирішенні житлового 
питання

Соціальний захист інших категорій 
населення

Інша діяльність у сфері соціального 
захисту
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