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Про надання інформації

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської 
ради з метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо впровадження 
Закону України «Про соціальні послуги» (далі - Закон № 2671) доводимо до Вашого 
відома наступну інформацію.

Основною метою Закону № 2671 є вдосконалення чинного законодавства, в тому 
числі в частині адміністрування соціальних послуг, підвищення статусу соціальних 
працівників та інших фахівців, які надають соціальні послуги, забезпечення захисту 
прав осіб, які отримують соціальні послуги, розширення повноважень місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань організації надання 
соціальних послуг за місцем проживання осіб, які отримують такі послуги.

Закон № 2671 поширюється на громадян України, іноземців та осіб без 
громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території 
України, у тому числі на осіб, на яких поширюється дія Закону України 08.07.2011 
№ 3 671-VI «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту», і належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних 
життєвих обставинах.

Відповідно до Закону № 2671 соціальні послуги - дії, спрямовані на 
профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію 
їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають.

Акцентуємо увагу на тому, що помилково вважати соціальними послугами 
субсидію або допомогу при народженні дитини. Це зовсім інші соціальні механізми.

Соціальні послуги відповідно до терміну, викладеного в Законі № 2671, — це 
лише ті, які допомагають подолати або мінімізувати наслідки певних складних 
життєвих обставин.

Перелік таких послуг закріплено у ст. 16 Закону № 2671. 
Так, соціальні послуги поділяються на послуги, спрямовані на:

соціальну профілактику запобігання виникненню складних життєвих обставин 
та/або потраплянню особи/сім’ї в такі обставини
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Примітка. Наказ Мінсоцполітики від 10.09.2015 № 912 «Про затвердження 
Державного стандарту соціальної послуги профілактики». Звертаємо увагу, що:
— види соціальної профілактики визначені у додатку 1 до .зазначеного наказу;......
— описи заходів, що складають зміст послуги у межах' первинної, вторинйої та
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третинної соціальної профілактики, визначені у додатку 2 до зазначеного наказу;
— форми надання послуги соціальної профілактики визначені у додатку 3 до 
зазначеного наказу.

соціальну підтримку сприяння подоланню особою/сім’єю складних життєвих 
обставин

Примітка. Закон № 2671 вносить зміни й у інші нормативно-правові акти, зокрема у 
Закон України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 
молоддю». Відповідно до змін у ст. 61 соціальна підтримка передбачає здійснення 
заходів, спрямованих на:
— формування відповідального батьківства, навчання батьків навичкам, необхідним 
для всебічного розвитку та виховання дітей;
— розвиток різних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування;
— запобігання негативним явищам та їх подолання.

соціальне 
обслуговування

мінімізацію для особи/сім’ї негативних наслідків 
складних життєвих обставин, підтримку їх
життєдіяльності, соціального статусу та включення у 
громаду
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та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці
Закон № 2671 встановлює єдині вимоги до надавачів соціальних послуг усіх 

форм власності: державних, комунальних і недержавних.
До надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору належать 

надавачі соціальних послуг, утворені органами, зазначеними уч. 1 ст. 11 Закону 
№ 2671, діяльність яких фінансується за рахунок коштів відповідного
бюджету/бюджетів. Для ОМС це виконавчі органи міських рад міст обласного 
значення, рад об’єднаних територіальних громад.

Зазначимо, що Прикінцевими положеннями Закону № 2671 вносяться зміни 
до Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 
Україні». Відповідно до них до відання виконавчих органів міських рад міст обласного 
значення та рад об’єднаних територіальних громад, крім повноважень, визначених 
п. «а» ч. 1 ст. 34, належить забезпечення надання соціальних послуг відповідно до 
закону.

Якщо більш конкретно, то до надавачів соціальних послуг 
державного/комунального сектору належать:
установи/заклади надання соціальних послуг (стаціонарні, реабілітаційні, тимчасового 
перебування)

інші установи/заклади соціальної підтримки (обслуговування), у тому числі 
спеціалізовані служби підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі

З метою оптимізації та комплексного підходу до надання соціальних послуг 
можуть утворюватись комплексні установи/заклади надання соціальних послуг, 
структурні або відокремлені (територіальні) підрозділи яких надають різні соціальні 
послуги різним групам населення.

Додамо, що соціальні послуги можуть надаватись у центрах зайнятості, закладах 
охорони здоров’я, освіти, культури тощо.

Більш детально ознайомитись з законодавчим актом можна за посиланням: 
йир8://2акоп.габа.щ)у.иа/1ал¥8/8Ію-\у/2671-19.
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