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Частина ІІІ.  

Реформування соціального захисту населення у 2010-2013рр. 
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Соціальні стандарти та гарантії 

У 2013 по відношенню до 2010р. – виріс на 40 % 
збільшення у 3 рази збільшення у 2 рази 

У 2013 по відношенню до 2010р. 

Підвищено: 
 



 

 

Доходи населення 
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Відзначається зростання всіх видів доходів: 

Урядом здійснюються заходи з реформування оплати праці в бюджетній сфері, зокрема шляхом удосконалення 

умов оплати праці та підвищення її рівня.  

Всього у 2010-2013 рр. посадові оклади працівників бюджетної сфери  підвищувались 18 раз і зросли на 56%. 

 



Завдання та заходи Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження 

Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» 

 у сфері зайнятості населення 

- Реалізація механізму компенсації роботодавцю фактичних витрат на сплату 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за 

працевлаштування безробітних, у тому числі з числа громадян, які недостатньо 

конкурентоспроможні на ринку праці; 

- Виконання порядку видачі ваучерів особам віком старше 45 років для 

підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, 

підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних 

видів економічної діяльності; 

- Реалізація програми державної підтримки молодих працівників, залучених до 

роботи в селах і селищах; 

- Забезпечення надання безоплатних консультацій з питань організації та 

провадження підприємницької діяльності. 

Стимулювання підвищення рівня 

зайнятості населення 

Забезпечення проведення ефективного 

моніторингу ринку праці 

Посилення соціального захисту 

працівників, зайнятих на роботах із 

шкідливими та важкими умовами праці 

- Удосконалення системи проведення моніторингу створення нових робочих місць. 

Затвердження сучасної методики моніторингу створення нових робочих місць; 

- Затвердження порядку подання Державній службі зайнятості України суб'єктами 

господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та 

суб'єктами господарювання, які здійснюють наймання працівників для 

подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців, відомостей 

про чисельність працевлаштованих ними осіб. 

 

- Розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій щодо 

запровадження механізмів стимулювання роботодавців у створенні безпечних 

умов праці, зокрема шляхом зменшення розміру єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування у разі створення безпечних і 

нешкідливих умов праці 

Завдання Заходи 



Сприяння ефективній зайнятості та створення нових 

робочих місць 

з 1 січня 2013 року набув чинності 

Закон України «Про зайнятість 

населення»  (від 05.07.2012 р.  №5067-VІ)  

      Передбачено запровадження механізмів:  

- стимулювання роботодавців для створення робочих місць особам та 

працевлаштування на них осіб, які є недостатньо 

конкурентоспроможні на ринку праці; 

- посилення зацікавленості роботодавців у підвищенні кваліфікації 

найманих працівників; 

- стимулювання молодих спеціалістів для роботи у сільській місцевості;  

- надання громадянам віком від 45 років “ваучерів” для навчання новій 

професії. 15 жовтня 2012 року затверджено 

Програму сприяння зайнятості 

населення та стимулювання 

створення нових робочих місць на 

період до 2017 року»   

(Постанова КМУ від 15.10.2012 р.  №1008)  

      Очікувані результати виконання Програми:  

- забезпечення розширення сфери застосування праці шляхом 

створення нових робочих місць, а отже, збільшення чисельності 

осіб, зайнятих економічною діяльністю; 

- зменшення обсягу безробіття, у тому числі серед молоді та 

сільського населення; 

- підвищення мобільності робочої сили на ринку праці, її якості та 

конкурентоспроможності, зокрема осіб віком від 45 років; 

- підвищення якості робочих місць за умовами та оплатою праці у 

результаті реалізації інноваційно-інвестиційної політики держави; 

- зменшення обсягів нелегальної (тіньової) зайнятості; 

- підвищення престижності праці за робітничими професіями; 

- ліквідування абсолютної бідності серед працездатних осіб; 

- забезпечення зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів та 

фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування; 

- зменшення відтоку економічно активного населення за кордон. 

Показник 

Прогноз показників розвитку ринку праці за 

Програмою на 2012-2017 роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Чисельність зайнятих (віком 

15-70 років), млн. осіб 

20,5-

20,3 

20,7-   

20,5 

20,9-   

20,7 

21-   

20,8 

21,2-    

21 

21,4-

21,2 

Рівень зайнятості осіб 

віком 15-70 років, % 

60,2-

59,6 

61,3-

60,7 

62,2-

61,6 

62,6-

62 

63,5-

62,9 

64,3-

63,7 

Чисельність безробітних 

віком 15-70 років (за мето-

дологією МОП),  млн. осіб 

1,7-

1,75 

1,65-

1,7 

1,6-  

1,65 

1,55-

1,6 

1,5-  

1,55 

1,45-

1,5 

Рівень безробіття осіб віком 

15-70 років (за 

методологією МОП), % 

7,7-

7,9 

7,4-   

7,7 

7,1-    

7,4 

6,9-

7,1 

6,6-    

6,9 

6,3-  

6,6 



Зміни у пенсійній системі 

2011 – 2012 рр. 

з 1 жовтня 2011р. набув чинності  

Закон України «Про заходи щодо 

законодавчого забезпечення реформування 

пенсійної системи»  

(від 08.07.2011р. №3668-VI)  

     Основні зміни у солідарній пенсійній системі, :  

- збільшено страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, на 10 років: з 20 до 30 

років для жінок і з 25 до 35 – для чоловіків; 

- підвищено пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років (поступово, по півроку на рік); 

- підвищено мінімальний страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за 

віком: з 5 до 15 років; 

- встановлено максимальний розмір пенсії на рівні 10 прожиткових мінімумів для 

осіб, які втратили працездатність; 

- у випадку продовження праці працівником після настання пенсійного віку його 

пенсія збільшується за кожний рік на 6%, а після 5 років – на 9%; 

- встановлено обмеження у випадку продовження праці особою, яка одночасно 

отримує пенсію (для спеціальних категорій осіб) і заробітну плату: протягом цього 

періоду пенсія виплачується у розмірі, обчисленої на загальних підставах; 

- обмежено визначення розміру пенсії особам, які відносяться до спеціальної 

категорії: 80% від суми їх місячної заробітної плати замість 90%; 

- підвищено вік виходу на пенсію для державних службовців: 62 роки для чоловіків і 

60 – для жінок. 

2010 2011 2012 2013 2013 до 2010 (%) 

Середній розмір пенсії за віком, грн. 1040 1156 1253 1471 141,4 

Середній розмір пенсії за віком у % до 

середньомісячної номінальної заробітної плати 54,5 51,6 47,6 48,6 89,2 

Середній розмір пенсії та його співвідношення з середньою заробітною платою у 2010-2013 рр. (станом на 1 січня) 

2010 – 2011 рр. 

- Обговорення пенсійної реформи 

- Проведення опитування населення України про ставлення 

до пенсійного забезпечення та пенсійної реформи 

- Громадське обговорення проекту Закону України «Про 

заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 

пенсійної системи» 

 

2013 р.  

Затверджено Національний план дій на 2013 

рік щодо впровадження Програми економічних 

реформ на 2010-2014 роки «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, 

ефективна держава», яким передбачено 

подальші дії з пенсійної реформи 

     Подальші дії з пенсійної реформи; 

- подання на розгляд двох законопроектів: Про запровадження обов’язкових 

корпоративних пенсійних схем для фінансування дострокових і спеціальних пенсій 

для особливих категорій професій, пов’язаних з ризиком для життя; Про внесення 

змін до деяких законів України щодо створення інституційних компонентів 

функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування - другого рівня; 

- проведення фінансово-економічних розрахунків щодо визначення дати перерахування 

страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування, із подальшим прийняттям законопроекту, що сприятиме 

впровадженню ІІ рівня пенсійної системи – обов’язкової накопичувальної системи. 



Зміни у системі соціального страхування 

з 1 січня 2011 року набув чинності 

Закон України «Про збір та облік 

єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» 

 (від 08.07.2010р.  № 2464-VI)  

• Запровадження сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який 

замінює інші страхові внески, що сплачувалися до чотирьох фондів соціального страхування (розмір сплати 

єдиного внеску для працівників встановлюється у відсотках до суми нарахованої заробітної плати, а для 

роботодавців – визначається відповідно до класів професійного ризику виробництва з урахуванням видів їх 

економічної діяльності) 

• Консолідація у Пенсійному фонді функцій обліку платників, збору страхових внесків та контролю за їх 

сплатою, та спрощення для роботодавців механізму подання звітності. 

• Створення державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (призначений 

для накопичення, зберігання та використання інформації про збір та ведення обліку єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, його платників та застрахованих осіб). 

 

Головні зміни, що визначив Закон:  



 

 

Державні цільові програми: інваліди  

8 

І. Рівність і недискримінація. Жінки-

інваліди. Діти-інваліди  (статті 5-7 

Конвенції про права інвалідів) 

Удосконалення 

законодавства 

- Прийнято Закон України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» (06.09.2012) 

- Прийнято Постанову КМУвід 30.01.2013 № 61 „Питання проведення антидискримінаційної експертизи та 

громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів”. 

Напрям  Завдання  Поточний стан виконання (Результат)   

II. Просвітницько-виховна робота (стаття 8 

Конвенції про права інвалідів) 

Удосконалення 

навчального процесу 

Розроблено 3 навчально-методичних посібники для дітей з помірною, тяжкою та глибокою розумовою 

відсталістю, яка є наслідком органічного ураження кори головного мозку та відповідно до Міжнародної 

класифікації захворювань (ICD-10) діагностуються як порушення психіки. 

Удосконалення 

інформаційних 

технологій 

Проведено 10 інформаційних кампаній з популяризації положень Конвенції про права інвалідів стосовно 

забезпечення принципів розумного пристосування та універсального дизайну . 

Виконання Державної цільової програми „Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року Постанова КМУ від 01.08.2012 № 706.  

Проведено 28 інформаційних кампаній  з питань створення безперешкодного доступу для інвалідів та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури, зв’язку. 

Проведено 7 інформаційних кампаній  з розроблення стандартів, правил усталеної практики та класифікаторів, 

технічних умов, проведення дослідно-конструкторських і науково-дослідних робіт 

Розроблено 2 проекти законодавчих актів про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення  щодо посилення (запровадження) відповідальності водіїв. 

Удосконалення 

законодавства 

IV. Транспортна та туристична доступність 

(стаття 9 Конвенції про права інвалідів) 

У всіх інтернатних установах системи органів праці та соціального захисту населення та системи освіти створені 

та діють піклувальні ради (всього 594 піклувальні ради). У 71 закладі системи охорони здоров’я 

(психіатричних лікарнях, денних стаціонарах, диспансерах) створені та діють піклувальні ради. 

Посилення поваги до 

гідності 

VII. Свобода від катувань і жорстоких, 

нелюдських або таких, що принижують 

гідність, видів поводження та покарання. 

Свобода від експлуатації, насилля та наруги. 

Захист особистої цілісності (статті 15-17 

Конвенції про права інвалідів) 

IХ. Індивідуальна мобільність (стаття 20  

Конвенції про права інвалідів) 

У 2012 р. замовлено та виконано 16 наукових досліджень з питань розроблення, вдосконалення виробництва та 

використання засобів реабілітації, які підвищують індивідуальну мобільність осіб з інвалідністю, а також 

дослідження в розрізі працевлаштування, надання соціальних послуг тощо.  

Наукова діяльність 

ХII. Освіта (стаття 24 Конвенції про права 

інвалідів) 
Наказом МОНмолодьспорту від 16.08.2012 № 920 затверджено Положення про навчально-реабілітаційний 

центр з метою забезпечення права на освіту дітей з тяжкими порушеннями розвитку. 

Удосконалення 

законодавства 

XIV. Абілітація та реабілітація (стаття 26 

Конвенції про права інвалідів) 
Розроблено та внесено в установленому порядку зміни до 4 відповідних аконодавчих актів. 

Удосконалення 

законодавства 

На базі казенних та державних протезно-ортопедичних підприємств створено 25 сервісних центрів із 

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування таких засобів. 

Удосконалення 

механізму здійснення 

реабілітаційних заходів 

Забезпечено інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення  777000 технічними та іншими 

засобами реабілітації. Забезпечено транспортними засобами 1473 інвалідів. 

Покращення 

фінансування програм 

XV. Праця та зайнятість (стаття 27  

Конвенції про права інвалідів) 

Розроблено проект постанови КМУ„Про затвердження порядку реєстрації, переєстрації безробітних та ведення 

обліку інших осіб, які шукають роботу”.  

Удосконалення 

законодавства 

XVI. Достатній життєвий рівень та 

соціальний захист (стаття 28 Конвенції 

про права інвалідів) 

9575 інвалідами отримана одноразова матеріальна допомога у розмірі, збільшеному на 8,9%. 

Покращення 

фінансування програм 
XVII. Участь у політичному та суспільному 

житті (стаття 29 Конвенції про права 

інвалідів) 
Надання 20 громадським організаціям інвалідів фінансової підтримки у 2012 р. збільшено на 5% та склало 58, 6 

млн.грн. 

Покращення 

фінансування програм 
XVIII. Участь у культурному житті, 

проведенні дозвілля та відпочинку (стаття 

30 Конвенції про права інвалідів) 
04.12.2012 р. проведено Всеукраїнський фестиваль творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями 

“Барви життя”, у якому пийняли участь 200 осіб з обмеженими фізичними можливостями  з 20 областей України 

Забезпечення доступу 

до культурного життя 

XIX. Статистика та збирання даних 

(стаття 31 Конвенції про права інвалідів) 

Держстатом статистичний збірник “Соціальний захист населення України” доповнено даними про чисельність 

інвалідів у навчальних закладах України у розрізі рівнів освіти та розміщено на своєму веб-сайті в Інтернеті із 

вільним і безкоштовним доступом. 

Удосконалення 

статистичних збірників 
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КМУ від 21.03.2012 № 350 

затверджено Державну 

цільову соціальну програму 

протидії торгівлі людьми на 

період до 2015. 

Мета програми: 

- запобігання торгівлі людьми, 

- підвищення ефективності 

переслідування осіб, які вчиняють 

пов’язані з торгівленю людьми 

злочини або сприяюють їх вчиненню,  

- захист прав осіб, що постраждали від 

торгівлі людьми, та надання їм 

допомоги.  

Завдання 

  
Удосконалення 

законодавства  та 

управління у сфері 

протидії торгівлі 

людьми 

Запобігання 

торгівлі людьми, її 

первинна 

профілактика 

Надання допомоги 

особам, що 

постраждали від 

торгівлі людьми 

 

Забезпечення 

провадження 

правоохоронної 

діяльності у сфері 

протидії торгівлі 

людьми,здійснення 

заходів щодо осіб, 

які вчиняють 

злочини, пов’язані з 

торгівлею людьми 

або сприяють їх 

вчиненню 

Станом на 01.07.2013 у 22 регіонах України затверджені регіональні програми та плани заходів, які включають заходи із протидії торгівлі людьми (АР Крим, 

Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, 

Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, у мм. Києві та Севастополі). 

Мінсоцполітики видано наказ від 19.08.2013 № 432 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо надання соціальних послуг особам, які постраждали від 

торгівлі людьми”. Наказ надіслано на регіони України для використання в роботі. 

Затверджено наказ Мінсоцполітики від 30.07.2013 № 458 „Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі 

людьми”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.08.2013 № 1327/23859, № 1328/23860, № 1329/23861. 

МОН реалізує наказ від 19.07.12 № 827 „Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі 

людьми на період до 2015 року”.  

 

Станом на 01.07.2013 в Україні діє 742 центри, на які покладені функції зі здійснення оцінки потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми та розробки плану 

реабілітації. 

В Україні налічується 21 центр соціально-психологічної допомоги, які працюють в режимі стаціонарного закладу (цілодобово) і кожний з них розрахований на одночасне 

перебування до 15 осіб. 

У період з лютого по березень 2013 р. Українським фондом «Благополуччя дітей» організовано та проведено 8 тренінгів з метою підготовки близько 100 педагогів до 

впровадження програми соціально-фінансової освіти для учнів 9-11 класів. 

Діти, які постраждали від торгівлі людьми можуть бути влаштовані до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (в Україні таких центрів 51) та притулків для 

дітей (67 притулків працює в Україні) з метою тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм 

комплексної соціальної, психологічної,  педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.  

 

Представниками Міністерства надаються консультації на Національній „гарячій” лінії з протидії торгівлі людьми, яка діє за підтримки Міжнародного жіночого 

правозахисного центру „Ла Страда - Україна”.  

У ІІ півріччі 2013 року заплановано виготовлення та розповсюдження серед населення плакатів, буклетів з питань протидії торгівлі людьми. 

МВС прийнято участь у підготовці 9 телепрограм, надано коментарі та інтерв’ю 15 друкованим ЗМІ, зокрема на теми: ,,Боротьбі з незаконною торгівлею людськими 

органами”, ,,Незаконна трансплантація органів і тканин людини, як складова злочинного бізнесу” ,,Продаж та сексуальна експлуатація жінок”, ,,Як не стати жертвою торгівлі 

людьми при працевлаштуванні за кордоном”.   

МОН щороку проводиться Урок протидії торгівлі людьми для учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності. В навчальному курсі «Основи 

здоров’я» викладаються матеріали профілактики торгівлі дітьми та жінками.  

Держприкордонслужбою організовано підготовку 5 телесюжетів, які виходили на телеканалах «НТН»,«ІСТV» та «1+1», в друкованих виданнях 23 матеріали.  

 

 

 

 

 

 

  

Станом на 01.08.2013 Мінсоцполітики 38-ми особам встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. 

(починаючи з вересня 2012 року по серпень 2013 року) за поданням Миколаївської, Одеської, Луганської, Донецької, Вінницької, Житомирської, Тернопільської, Львівської, 

Чернівецької, Чернігівської областей, АР Крим та міста Києва. За статтю:14 жінок;19 чоловіків;5 дітей. За громадянством:32 – громадяни України;6 – іноземці. За формою 

експлуатації:Трудова – 18;Сексуальна – 10;Жебрацтво – 3;Змішана (трудова + сексуальна)- 4;Вилучення органів – 2;Продаж дитини – 1. Країна призначення:Росія – 

14;Україна – 12;Туреччина – 4;Азербайджан – 2;Молдова – 2;Ізраїль, Сербія, Греція, Польща по 1 особі. 



 

  

       Державні цільові програми: запобігання бідності  

10 

 
 

Реалізація Програми сприятиме: 

- подальшому збільшенню доходів громадян,  

- зниженню рівня бідності, насамперед серед 

працюючих громадян та сімей з дітьми,  

- зменшенню розриву між показниками бідності у місті 

та сільській місцевості,  

- розв’язанню соціальних проблем і  

- підвищенню добробуту громадян. 

Державна цільова соціальна 

програма подолання та 

запобігання бідності  

на період до 2015 р.  

(Постанова КМУ від 31.08.2011 

№ 1057) 

Мета програми:  

1) зменшення кількості бідного 

населення серед:  

-    працюючих,  

- сімей з дітьми, особливо 

багатодітних,  

- дітей-сиріт,  

- дітей, позбавлених батьківського 

піклування,  

- безпритульних дітей,  

- безробітних,  

- інвалідів,  

- пенсіонерів,  

- бездомних осіб,  

- осіб в сільській місцевості 

2)   запобігання хронічній бідності. 

8. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення 

нормативно-правової бази з питань праці та 

професійної кваліфікації 

Стан виконання Мінсоцполітики  

Погоджено 2 галузеві  кваліфікаційні характеристики, розроблено 4 та переглянуто 18 кваліфікаційних характеристик робітничих професій, 

підготовлено Проект методики. 15. Забезпечення розроблення та впровадження 

механізмів державної підтримки пріоритетних 

галузей національної економіки Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Державної цільової економічної програми розвитку легкового 

автомобілебудування України на період до 2020 року" 
16. Розроблення механізмів, які сприятимуть 

збільшенню частки зайнятого населення у 

високотехнологічних сферах промисловості 

Протягом  2012 року послугами державної служби зайнятості скористалося 555,2 тис. жителів сільської місцевості, з них працевлаштовано 

183,7 тис. осіб, 2,3 тис. осіб, отримали одноразову виплату допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності.  

У м. Харкові, Києві, Львові та Севастополі реалізується пілотний проект щодо забезпечення роботодавців у сфері інформаційних технологій 

кваліфікованими кадрами. Службою зайнятості протягом 2012 року працевлаштовано 334 особи, а 254 особи направлено на профнавчання. 

17. Зростання попиту на працю шляхом 

державного замовлення на створення об’єктів 

соціальної інфраструктури 

Підготовлено перелік об’єктів соціальної сфери, що пропонуються для реалізації за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку у 2013 року (7 об’єктів). 

18. Зниження рівня безробіття серед сільського 

населення 

20. Забезпечення професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників 

21. Створення рівних можливостей для 

працевлаштування жінок і чоловіків 

Затверджено зміни до Положення про професійне навчання кадрів на виробництві (Наказом від 18.04.2012 № 218/475) 

Прийнято розпорядження КМУ 21.11.2012 № 1002-р "Про схвалення концепції Державної програми забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року". 

22. Створення умов для роботи молоді у вільний 

від навчання час 

Прийнято розпорядження КМУ від 16.01.2013 № 20 „Про затвердження Порядку укладання договору про стажування студентів вищих та 

учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях та Типової форми договору про стажування 

студентів вищих, учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях”. 

За 9 місяців 2012 року за рахунок коштів Фонду навчалися 1791 студентів-інвалідів. На забезпечення функціонування центрів професійної 

реабілітації інвалідів у 2012 році профінансовано 86071,3 тис. грн. Послугами державної служби зайнятості скористалося 37,9 тис. інвалідів, з 

них працевлаштовано 12,2 тис. осіб, 3,9 тис. інвалідів пройшли професійне навчання, на робочі місця, створені за рахунок коштів Фонду, 

працевлаштовано 437 інвалідів. 
23. Сприяння зайнятості осіб з обмеженими 

можливостями  

Заходи програми 
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26. Надання підтримки безробітним шляхом 

виплати одноразової допомоги по безробіттю 

для організації підприємницької діяльності 

З метою підтримки підприємницької ініціативи у 2012 році  11,2 тис. безробітних отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для 

організації підприємницької діяльності  

27. Забезпечення підвищення 

конкурентоспроможності безробітних на ринку 

праці 

Протягом 2012 р. проходило професійне навчання 221,1 тис. осіб, з них 156,6 тис. осіб згодом були працевлаштовані. 

28. Сприяння працевлаштуванню молоді на 

перше робоче місце  

У 2011 р. розроблено законопроект щодо легалізації неформальної зайнятості та „тіньової” заробітної плати. 

У 2012 р. службою зайнятості забезпечено працевлаштування на перше робоче місце 2,3 тис. випускників вищих та професійно-технічних 

навчальних закладів освіти  

29. Опрацювання питання щодо соціального 

захисту працівників, які виконують роботу на 

дому 

У проекті Трудового кодексу прийнятого Верховною Радою України у першому читанні передбачено врегулювання питання роботи вдома. 

30. Підготовка законопроектів щодо запобігання 

та протидії легалізації неформальної зайнятості 

та тіньової заробітної плати 

21. Мінімізація негативних наслідків зовнішньої 

трудової міграції, здійснення  заохочення 

повернення трудових мігрантів в Україну та 

сприяння у їх адаптації 

22. Удосконалення організаційних засад та 

запровадження механізму регулювання 

використання праці іноземців 

Розроблено проект Закону України „Про зовнішню трудову міграцію”.  

Розроблено проект Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства 

35. Забезпечення своєчасної виплати заробітної 

плати та недопущення виникнення 

заборгованості з її виплати 

В результаті вжитих заходів, заборгованість із заробітної плати станом на 01.01.2013 склала  888,8 млн. гривень. За період з 1 березня 2010 

року вона зменшилась на 848,9 млн. грн. або на 48,9 відсотка.  

Збільшено місцевим державним адміністраціям видатки на оплату праці з нарахуваннями на 300 млн.гривень. виділено додаткову дотацію з 

державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ у сумі 1000 000 тис. гривень. 

38. Оптимізація мережі бюджетних установ з 

урахуванням потреб у наданні послуг та 

спрямування вивільнених коштів на підвищення 

заробітної плати працівникам бюджетної сфери 

Прийнято Закон України від16.10.2012  № 5458 „Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення сторін колективних 

переговорів”, яким внесено зміни до Закону України „Про колективні договори і угоди” 

25. Надання дотації роботодавцям для 

створення робочих місць з метою 

працевлаштування безробітних, зокрема з числа 

осіб, які потребують соціального захисту і не 

здатні на рівних умовах конкурувати на ринку 

праці 

Стан виконання Мінсоцполітики Заходи програми 

За рахунок надання дотацій роботодавцям було працевлаштовано 45,5 тис.  безробітних осіб, серед них найчисельніші групи жінок з дітьми, 

громадян передпенсійного віку, інвалідів, а також випускників навчальних закладів без досвіду роботи.  

40. Сприяння укладенню колективних договорів 

і угод на національному, галузевому,  

територіальному і локальному рівні 

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 327 „Про підвищення рівня соціального захисту населення” 

45. Розроблення законопроекту про 

вдосконалення порядку призначення та 

індексації пенсій 
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48. Надання пропозицій стосовно створення 

єдиної інформаційно-аналітичної системи 

обліку та управління коштами соціальної сфери 

і запровадження електронної соціальної картки 

Прийнято постанову КМУ від 07.12.2011 № 1250 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2010 № 947”. 

49. Підготовка пропозицій щодо розроблення та 

запровадження системи моніторингу та оцінки 

програм соціальної підтримки населення 

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 20.06.2012    № 554 „ Про проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм 

соціальної підтримки населення”. 

50. Підготовка пропозицій щодо внесення змін 

до законодавства з питань посилення адресності 

надання пільг 

Протягом 2012 року відбулося 5 підвищень розмірів державної соціальної допомоги. Заборгованостей із виплати допомоги немає. 

Підготовлено проект Закону України „Про внесення змін до деяких  законів щодо посилення адресності надання пільг особам, які мають на 

них право за професійною ознакою”. 

51. Завершення роботи з організації прийому 

громадян, які звертаються за призначенням 

соціальної допомоги, в органах праці та 

соціального захисту населення за принципом 

“єдиного вікна” 

Розроблено наказ Мінсоцполітики від 14.03.2012 № 137 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо надання громадянам соціальної 

підтримки за принципом „єдиного вікна” та виїзної роботи „мобільного соціального офісу”. 

52. Здійснення заходів щодо підвищення 

розміру державної соціальної допомоги згідно 

ЗУ “Про державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”  

53. Здійснення заходів щодо повного 

забезпечення протезно-ортопедичними 

виробами дітей-інвалідів з урахуванням їх 

індивідуальних потреб 

55. Забезпечення досягнення рівня показника 

співвідношення чисельності осіб, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і 

потребують соціальних послуг, та чисельності 

осіб, охоплених наданням соціальних послуг, не 

менш як 80 відсотків 

Станом на 01.10.2012 протезно-ортопедичними виробами забезпечено 8527 дітей-інвалідів. 

У 2012 році рівень показника співвідношення чисельності осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальних 

послуг, та чисельності осіб, охоплених наданням соціальних послуг складає 85 відсотки. 

56. Удосконалення законодавчих актів у частині 

розроблення механізмів залучення до надання 

соціальних послуг недержавних суб’єктів  

Прийнято Закон України від 15.03.2012 № 4523-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України  щодо  надання  соціальних  

послуг”. Ррозпорядженням КМУ від 08.08.2012 № 556-р схвалено Стратегію реформування системи соціальних послуг; 

За інформацією регіональних органів праці та соціального захисту населення станом на 01.10.2012 в Україні функціонує  Для бездомних: 18 

будинків нічного перебування, 11 центрів реінтеграції (повернення у суспільство), 3 соціальних готелів, 69 центрів обліку;  

для звільнених: 6 центрів соціальної адаптації, 13 комунальних спеціальних будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів. 

57. Забезпечення функціонування та розвитку 

мережі закладів соціального захисту для 

бездомних осіб та установ соціальної адаптації 

осіб, звільнених з місць позбавлення волі 

Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” передбачено 71,7 млн.грн. для 

забезпечення житлом інвалідів війни.  

47. Опрацювання питання щодо запровадження 

єдиного критерію оцінки майнового стану сім’ї 

під час визначення її права на призначення 

соціальної допомоги 

Стан виконання Мінсоцполітики  
Заходи програми 

Протягом серпня-листопада 2012 р. Проведено регіональні інформаційно-навчальні семінари щодо впровадження нових підходів до 

оцінювання доходів громадян, які претендують на одержання соціальної допомоги. 

60. Забезпечення житлом інвалідів війни 
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Середній розмір пенсії учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою, у 2012 році в середньому зріс до двох разів. 

Мінсоцполітики розроблено план заходів на 2011-2015 роки щодо підвищення рівня соціального захисту найуразливіших категорій громадян. 

Передбачено видатки в сумі 44,8 млн. грн. для реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч. 

У 2012 році передбачено 50 млн. грн. на забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи . 

Виконано. 

Прийнято зміни до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних  послуг у дитячих будинках сімейного 

типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” 

В результаті діяльності в 1045 сім’ях вдалося запобігти соціальному сирітству (в 792 сім’ях попереджено ризик вилучення дитини, до 253 

сімей повернуто дитину в біологічну сім’ю із інтернатних закладів); 3810 особам відновлено документи; 689 осіб влаштовані на навчання; 

1040 особам надано допомогу в працевлаштуванні; 408 осіб залучено до проходження реабілітаційних програм; 743 особи отримали 

реєстрацію; 1881 особі надано допомогу в лікуванні; 2555 сім’ям поліпшено житлові умови. 

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 № 325-р „Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної 

програми підтримки сім’ї до 2016 року”. 

Затверджено наказ Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономрозвитку, Держстату та НАН України від 08.10.2012 № 629/1109/1059/408/612 „Про 

затвердження Методики комплексної оцінки бідності”, який зареєстрований в Мін’юсті від 24.10.2012  за  № 1785/22097. 

Схвалений проект Методики формування вибіркових сукупностей для проведення у 2014-2018 роках вибіркових обстежень населення 

(домогосподарств): умов життя домогосподарств, економічної активності населення та сільськогосподарської діяльності населення у 

сільській місцевості, яким передбачено застосування методів оптимізації плану (дизайну) вибірки обстеження умов життя домогосподарств 

для підвищення рівня надійності оцінювання показників бідності на регіональному рівні. 

Стан виконання Мінсоцполітики  

Державним бюджетом на 2013 рік передбачено видатки для забезпечення житлом: воїнів-інтернаціоналістів в сумі 95,6 млн. гривень; 

- військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, для відселення їх із закритих та віддалених від населених пунктів військових 

гарнізонів – 20,0 млн. гривень;  депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України – 2,4 

млн. грн. 

Щокварталу проводиться моніторинг показників бідності та готується інформаційно-аналітична довідка.  

63. Опрацювання питань під час підготовки 

державного бюджету на відповідний рік 

64. Подання пропозицій щодо 

- збільшення розміру щомісячної грошової 

допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає 

разом з інвалідом унаслідок психічного розладу, 

який потребує постійного стороннього догляду; 

- збільшення розміру допомоги для 

малозабезпечених громадян.  

68. Здійснення заходів щодо захисту прав дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей-інвалідів, запобігання та 

подолання дитячої безпритульності  

69. Забезпечення якості та доступності 

соціальних послуг, раннє виявлення, облік та 

соціальний супровід осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах 

70. Створення правових, економічних та 

соціальних умов для функціонування і 

зміцнення сім’ї, поліпшення демографічної 

ситуації, забезпечення рівних прав і 

можливостей чоловіків та жінок, утвердження 

соціального партнерства сім’ї та держави, 

формування відповідального ставлення батьків 

до забезпечення всебічного розвитку та 

виховання дітей, запобігання насильству в сім’ї 

76. Розроблення методики щодо комплексної 

оцінки бідності 

61. Підготовка пропозицій щодо збільшення 

видатків державного бюджету на забезпечення 

житлом соціально незахищених верств 

населення та молоді 

Заходи програми 

77. Розроблення та здійснення заходів, 

спрямованих на підвищення надійності 

показників бідності на регіональному рівні 

79. Проведення моніторингу показників бідності  

80. Відображення результатів виконання 

Програми у щорічних соціальних звітах та у 

засобах масової інформації 

81. Проведення комплексної оцінки бідності на 

основі моніторингу її показників з урахуванням 

впливу здійснених заходів, спрямованих на 

подолання бідності 

82. Підготовка інформаційно-аналітичних 

матеріалів з питань бідності 

Результати виконання Програми відображенаються  щорічно у соціальному звіті, який розміщено на офіційному сайті Мінсоцполітики.  

Щоквартально здійснює моніторинг комплексної оцінки бідності з урахуванням впливу здійснених заходів, спрямованих на подолання 

бідності. 

Щокварталу готується інформаційно-аналітична довідка з питань бідності, яка надається Адміністрації Президента України, Головним 

управлінням праці та соціального захисту населення та сторонам соціального діалогу.  
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Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.10.2009 № 915 затверджені заходи щодо виконання ІІ етапу Державної цільової 

соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

розроблення заходів щодо 

реформування кожного 

закладу та забезпечення їх 

здійснення 

розроблення положення про 

заклад, умови виховання в 

якому наближені до 

родинних; типових штатних 

нормативів та 

кваліфікаційних вимог до 

співробітників закладів 

проведення роботи із 

залучення інвестицій для 

реформування системи 

закладів 

розроблення механізму та 

залучення до співпраці 

громадських та благодійних 

організацій, вітчизняних та 

іноземних інвесторів для 

соціального захисту дітей, 

утворення закладів 

У 2012 р. отримано погодження 

МОНмолодьспорту на 

реорганізацію 24 інтернатних 

закладів у: 

- Санаторні центри, 

- Навчально-реабілітаційні 

центри, 

- Дошкільні навчальні заклади, 

- Спеціалізовані школи. 

Завдання

: 
Виконання 2010-2013рр.: 

В системі МОЗ функціонує 47 

будинків дитини на 5044 місць. 

Кількість вихованців  - 3488 дітей. 

Наказом МОЗ від 02.02.2010 № 70 запроваджено 

створення в структурі будинків дитини центрів медико-

соціальної реабілітації раннього втручання для надання 

допомоги дітям з обмеженими фізичними можливостями.  

Вже створено на базі будинків 

дитини Дніпропетровської, 

Житомирської, Харківської, 

Київської областей, м. Києва.  

Прийнято розпорядження КМУ від 

11.04.2012 № 213-р “Про проведення у 

м. Кіровограді експерименту із 

запровадження інноваційної форми 

влаштування і виховання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування”. 

Наказом МСПУ від 08.06.2012 

№ 350 затверджено Порядок 

проведення експерименту із 

запровадження інноваційної на 

базі комунального закладу 

“Дитячий будинок “Наш дім” 

Кіровоградської міської ради. 

реалізація експерименту до 2014 р. дозволить:  

- відпрацювати модель закладу для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, умови виховання в 

якому максимально наближені до родинних;  

- впровадити програми щодо реінтеграції вихованців у 

біологічні родини; 

- розробити оптимальну штатну чисельність працівників таких 

закладів, санітарно-гігієнічні норми утримання дітей. 

Спільним наказом МОНМСУ та МСПУ від 10.09.2012 

№ 995/557 затверджено нове Положення про дитячі 

будинки і загальноосвітні школи-інтернати для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Наказом передбачено: 1) забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 2) належні умови проживання, 3) різнобічний розвиток, 4) 

виховання, 5) здобуття певного рівня освіти, 6) професійну орієнтацію, 7) соціальну 

адаптацію, 8) підготовку їх до самостійного життя. 

 Згідно наказу МСПУ від 30.11.2011 № 481 в листопаді 2011 р. створено міжвідомчу робочу групу з розробки проектів нормативно-правових актів щодо 

запровадження діяльності закладу нового типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та врегулювання питання діяльності 

закладів соціального захисту дітей, створених неурядовими організаціями  

Протягом січня 2012 року робочою групою було проведено перевірку інтернатних закладів, щодо створення в них належних умов для навчання і 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Протягом 2012 р. проведено ряд нарад та семінарів для керівників шкіл-інтернатів із залученням представників громадських організацій 



 

 

Державні цільові програми: програма підтримки сім’ї 
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Державна цільова соціальна 

програма підтримки сім’ї до 2016 р. 
(постанова КМУ від 15.05.2013р. №341)  

Мета програми:  

- збереження традиційних сімейних цінностей, 

- посилення мотивації до реєстрації шлюбів, свідомого народження і 

виховання дітей, 

- підвищення соціального захисту сімей, які опинились у складних 

життєвих обставинах. 

Очікувані результати програми: 

Виконавці заходів програми:  

- Міністерство соціальної політики 

України; 

- Міністерство внутрішніх справ; 

- Міністерство охорони здоров’я; 

- Міністерство освіти і науки; 

- Мінкультури; 

- Держстат; 

  

- Держкомтелерадіо; 

- Мінекономрозвитку; 

- Рада міністрів АРК; 

- Обласні, Київська та 

Севастопольська міські 

держадміністрації; 

- Громадські об’єднання (за згодою). 

, 

- здійснення організаційних заходів з виконання Державної 

цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року. 

 

 

- запобігання сімейному неблагополуччю та надання допомоги 

сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах, 

 

- підготовка молоді до подружнього життя, народження і 

виховання бажаних дітей у сім’ях, підготовка подружжя до 

майбутнього батьківства та відповідального батьківства у 

вихованні дітей 

- підвищення в суспільстві престижу сім’ї, утвердження 

пріоритетності сімейних цінностей, підвищення ролі батьків у 

вихованні дитини 

- удосконалення законодавства, 
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Стимулювання народжуваності 

4800-5000 

ЗА 2010-2013 РОКИ ПІДВИЩЕНО РОЗМІРИ 

ДОПОМОГИ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ:  

 

- при народженні першої дитини на 

16920 грн. або у 2,4 рази (з 12240 грн. у 

січні 2010 року до 29160 грн. у січні 2013 

року); 

- другої дитини на 33320 грн. або у 2,3 

рази  

(з 25000 грн. до 58320 грн.); 

- третьої та наступної дитини на 66640 

грн. або у 2,3 рази  

(з  50000 грн. до 116640 грн.). 

Також збільшувався розмір 

допомоги по догляду за 

дитиною для малозабезпечених 

сімей, малозабезпеченим 

одиноким матерям та рівень 

забезпечення для надання 

допомоги малозабезпеченим 

сім’ям.  



Соціальний захист дітей та сімей, що мають дітей і 

опинилися в складних життєвих обставинах 

• затверджено Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року (Указ  

Президента України від 22.10.2012р. № 609/2012), що сприятиме: 

- забезпеченню надання якісних соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, зменшенню кількості таких сімей; 

- зменшенню кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних 

закладах та перебувають поза сімейним оточенням; 

- створенню умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства та 

запобігання соціальному сирітству та ін. 

• удосконалена система державної підтримки дітей-інвалідів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, над якими встановлено опіку чи піклування, шляхом не вираховування із суми 

державної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено 

опіку чи піклування, державної соціальної допомоги дітям-інвалідам (Закон України “Про внесення зміни до 

статті 18 Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 02.07.2013  №371-VII) 

• шляхом систематичного здійснення профілактичних заходів, що здійснюються відповідними державними 

органами, зменшилась кількість безпритульних та бездоглядних дітей (з 42 тис. у 2005 р. до 15,9 тис. у 2012р.) 

• впровадження соціальних ініціатив Президента України забезпечило доступ до якісних соціальних послуг  

незахищеним категоріям сімей та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги, перш за все, у сільській місцевості, що дозволило у більш ніж 113 тис. сімей попередити 

вилучення дитини до закладів державного утримання 



18 

Зміни у сфері субсидій на отримання житлово-комунальних послуг 

Постановою Кабінету Міністрів України від 

06.07.2011 р. № 728 підвищено соціальні 

гарантії в оплаті житлово-комунальних послуг 

для сімей з дітьми або інвалідами.  

З 1 січня 2012 року сім’ї, до складу яких входять діти або інваліди 

І, ІІ груп і дохід яких на одну особу не досягає прожиткового 

мінімуму, у разі призначення житлової субсидії сплачують за 

житлово-комунальні послуги 10 відсотків середньомісячного 

сукупного доходу (раніше такі сім’ї сплачували 10 %, якщо дохід 

на одну особу не перевищував 50 % прожиткового мінімуму). 

У 2010 році Урядом розпочато модернізацію програми житлових субсидій в напрямку посилення соціального захисту 

населення та вдосконалення механізмів її надання. 

з 15 до 10 % сукупного доходу для сімей, які складаються 

з пенсіонерів, інвалідів і дітей віком до 18 років 

з 20 до 15 % для всіх інших сімей, у складі яких є 

працездатні громадяни 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. N 621 cпрощено порядок призначення житлових субсидій та 

знижено поріг обов'язкової оплати житлово-комунальних послуг сімей 
 



 

Соціальний захист ветеранів війни  
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Матеріальна 

допомога 
Пільги  

2010 р. - позачергове безоплатне забезпечення автомобілями за наявності 

медичних показань учасників бойових дій під час Великої вітчизняної 

війни та війни з Японією. Компенсація за бензин, ремонт та ін. 

2013 р. - Учасникам бойових дій та інвалідам II та   III груп, яким 

виповнилось 85 років передбачені ті ж пільги, що надаються інвалідам I 

групи 

2013 р. - позачергове безоплатне забезпечення  санаторно-курортним 

 лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного 

закладу і назад інвалідам з числа осіб, які брали участь у бойових діях ВВВ 

та війни з Японією. 

Зміни, що відбулися в соціальному захисті ветеранів війни протягом 2010-

2013 рр.* 

До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни.* 

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



 

 

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 
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872 495 

881 636 

873 303 

867 867 

 За період 2010-2013 рр. внесено наступні зміни до ЗУ”Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи” 

Збільшено мінімальний розмір пенсії 

для учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС: 

- для І групи інвалідності: 180% ПМ, 

- для ІІ групи інвалідності: 160% 

ПМ, 

- для ІІІ групи інвалідності: 145% 

ПМ. 

Встановлено гарантовану 

мінімальну пенсійну виплату для 

інвалідів – учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС. 

У разі, коли розмір пенсійної 

виплати не досягає: 

- для І групи інвалідності: 285% 

ПМ, 

- для ІІ групи інвалідності: 255% 

ПМ, 

- для ІІІ групи інвалідності: 225% 

ПМ. 

виплачується щомісячна державна 

адресна допомога до пенсії, у сумі, 

що не вистачає до зазначених 

розмірів. 

Збільшено розмір додаткової пенсії 

для осіб, які належать до 1 

категорії з числа учасників 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

за шкоду, заподіяну здоров’ю: 

- для І групи інвалідності: 180% 

ПМ, 

- для ІІ групи інвалідності: 160% 

ПМ, 

- для ІІІ групи інвалідності: 145% 

ПМ. 

Збільшено розмір додаткової пенсії за 

шкоду, заподіяну здоров’ю для 

інвалідів – постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

стосовно яких установлено 

причинний зв’язок інвалідності з 

Чорнобильською катастрофою: 

- для І групи інвалідності: 36% ПМ, 

- для ІІ групи інвалідності: 24% ПМ, 

- для ІІІ групи інвалідності: 18% ПМ. 

Збільшено мінімальний розмір пенсії 

для інших інвалідів, стосовно яких 

установлено причинний зв’язок 

інвалідності з Чорнобильською 

катастрофою: 

- для І групи інвалідності: 150% ПМ, 

- для ІІ групи інвалідності: 125% ПМ, 

- для ІІІ групи інвалідності: 110% 

ПМ, 

- для дітей-інвалідів: 100% ПМ. 

      

Збільшено розмір додаткової пенсії 

для осіб, які належать до 2-4 

категорій з числа учасників 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

за шкоду, заподіяну здоров’ю: 

- особам, які належать до категорії 2: 

з 15 на 18%, 

- особам, які належать до категорії 3: 

з 10 на 12%, 

- особам, які належать до категорії 4: 

з 5 на 6%. 



 

 

 

 
  

 

Зміни у системі соціальних послуг 
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Реформування на законодавчому 

рівні 
Зміни в рамках реформування  

   

 

 

 

- внесено зміни до ЗУ “Про соціальні 

послуги”; 

- внесено зміни до ЗУ “Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей”; 

- внесено зміни до ЗУ “Про соціальну 

адаптацію осіб, які відбувають чи відбули 

покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк”; 

- Наказ МСП «Про затвердження Переліку 

соціальних послуг, що надаються особам, 

які перебувають у складних життєвих 

обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати»  від 03.09.2012 р. №537; 

- Наказ МСП «Про затвердження Порядку 

розроблення державного стандарту 

соціальної послуги» від 02.09.2012 р. № 282; 

- Наказ МСП «Про затвердження 

Методичних рекомендацій визначення 

потреб населення адміністративно-

територіальної одиниці» від 15.10.2012 р.  

№ 648; 

- Розпорядження КМУ від 08.08.2012 р.     

№ 556-р, схвалено Стратегією 

реформування системи соціальних послуг 

 

 

 

 

 

 

 

Утворено розгалужену мережу установ та закладів соціального обслуговування: 
- 735  територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 

- 324 будинки-інтернати для громадян похилого віку  та інвалідів; 

- 207 реабілітаційних установ для інвалідів; 

- 72 заклади для бездомних  осіб та центрів соціальної адаптації  звільнених осіб; 

-1400 центрів соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді; 

 

 

 

 

- запроваджено визначення потреб населення адміністративно-територіальної 

одиниці у соціальних послугах та планування роботи з розвитку системи 

надання соціальних послуг відповідно до потреб громад,  

- встановлено єдині вимоги до надавачів соціальних послуг,  

- запроваджено стандартизацію соціальних послуг; 

- запроваджено надання соціальних послуг із встановленням 

диференційованої плати з урахуванням доходу отримувачів послуг. 

 

 
 

Запроваджено нові форми роботи та інноваційні соціальні послуги  

в діючих закладах та установах, зокрема : 

- соціально-педагогічна послуга „Університет третього віку”; 

- надання паліативної допомоги невиліковно хворим вдома;  

- соціальне обслуговування вдома осіб з психічними захворюваннями; 

- денний догляд дітей-інвалідів тощо. 
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Зміни у сфері соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з 

місць позбавлення волі 

Система реінтеграції бездомних осіб та соціального патронажу звільнених осіб від 

відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк  

 

 

 46 недержавних організацій, що 

надають окремі види 

соціальних послуг 

 

 

Щодо охоплення соціальними послугами вразливих категорій населення :  

до структури та штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей  та молоді введено 12 тисяч посад фахівців із соціальної  

роботи,  діяльність  яких  направлена на виявлення сім'ї на ранніх стадіях  життєвих проблем,  надання їм вчасної підтримки, 

та попередження сімейного неблагополуччя. 

 

 

В Україні функціонує 154 суб’єкти, що надають соціальні 

послуги бездомним  та звільненим особам  

      
 

 

 18 закладів та установ, утворених 

недержавними організаціями 

 

 

 

90 закладів/установ 

комунальної форми власності  

      

 

Закладами: 

-обслуговано  понад 23 тис. осіб,  

-виявлено 16,9 тис. бездомних осіб,  

-надано тимчасовий притулок 7,1 тис. бездомних осіб,   

-надано послуг понад 1 тис. звільнених осіб. 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 162 затверджено  

Основні напрями запобігання бездомності до 2017 року 



 

Зміни у системі соціального захисту інвалідів  
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На сьогодні кількість центрів реабілітації для 

інвалідів та дітей-інвалідів підпорядкованих 

органам соціального захисту населення 

складає 226 установ, в яких проходять 

реабілітацію близько 20 тисяч осіб з 

інвалідністю.  

У центрах здійснюється система реабілітаційних 

заходів, орієнтованих на: 

- покращення життєдіяльності інвалідів, 

- відновлення їхнього соціального статусу,  

- досягнення матеріальної незалежності 

- всебічної інтеграції інвалідів у суспільство. 

Відповідно до Закону України „Про внесення 

змін до статті 26 Закону України „Про 

реабілітацію інвалідів в Україні”, інвалід 

може отримати направлення (ваучер) та 

обрати собі виробника та модель 

реабілітаційного засобу, який найбільш 

якісний та необхідний йому. 

Останні два роки інваліди забезпечуються 

засобами реабілітації за індивідуальною заявкою, а 

держава надає грошову допомогу на придбання цих 

засобів, перераховуючи кошти підприємствам, які 

виконали заявки інвалідів. 

З 2012 року з метою прискорення 

реабілітації дітей-інвалідів, які повністю або 

частково втратили здатність самостійно 

пересуватись внаслідок церебрального 

паралічу, спинномозкових чи черепно-

мозкових травм 8 реабілітаційних установ 

було обладнано найсучаснішим у світі 

реабілітаційним обладнанням LokomatPro.  


