
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

 ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 лютого 2022 року № 114/2

Про проект Закону України 
(реєстр. № 6419 від 10.12.2021)

Комітет розглянув відповідно до предметів відання проект Закону України 
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 
дозвільних процедур та контролю у сфері надання соціальних послуг 
(реєстр. № 6419 від 10.12.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його метою є 
забезпечення надання суб’єктами господарювання якісних та безпечних 
соціальних послуг шляхом запровадження дозвільних процедур та контролю у 
сфері надання соціальних послуг.

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу цивільного захисту 
України, законів України «Про соціальні послуги», «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» стосовно:

встановлення вимог до діяльності суб’єктів господарювання, які надають 
соціальні послуги;

запровадження подання суб’єктами господарювання, які надають соціальні 
послуги, декларації провадження господарської діяльності у сфері соціальних 
послуг, якою суб’єкт господарювання повідомляє Національну соціальну сервісну 
службу України (безпосередньо або через адміністратора) про відповідність 
фактично існуючих умов провадження ним діяльності вимогам законодавства. 
Суб’єкт господарювання шляхом подання декларації засвідчує набуття права на 
провадження діяльності у сфері соціальних послуг, інформація про яку вноситься 
до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

врегулювання питання здійснення державного нагляду (контролю) 
відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності»;



забезпечення отримання інформації з Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціального страхування для прийняття 
рішення про надання соціальних послуг та компенсації за надання соціальних 
послуг з догляду.

На думку суб’єкта законодавчої ініціативи, реалізація цього законопроекту 
дасть змогу забезпечити врегулювання питання запровадження дозвільної системи, 
державного нагляду (контролю) у сфері надання соціальних послуг, створить умови 
для надання безпечних соціальних послуг.

Міністерство розвитку громад та територій, Державна податкова служба 
України у своїх висновках надають ряд зауважень до законопроекту.

Комітет з питань бюджету та Міністерство фінансів України вважають, що  
виконання закону не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих 
бюджетів, а Національна соціальна сервісна служба України проводитиме 
реєстрацію декларації провадження господарської діяльності у сфері соціальних 
послуг, здійснення державного контролю в межах передбачених видатків на 
управління у сфері реалізації політики щодо соціального захисту населення та 
захисту прав дітей.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій відмічає, що 
законопроектом передбачається внести зміни до статті 65 Кодексу цивільного 
захисту України у частині того, що державний нагляд (контроль) щодо виконання 
вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та 
пожежної безпеки, цивільного захисту здійснюється шодо суб’єктів 
господарювання, зокрема власників переданих в оренду об’єктів нерухомості для 
провадження господарської діяльності. У власників приміщень, переданих в оренду 
для надання соціальних послуг стаціонарно або напівстаціонарно, органи 
державного нагляду у сфері цивільного захисту контролюють дотримання вимог 
законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій вважає за можливе 
прийняття проекту у першому читанні за основу із урахуванням наступних 
зауважень та пропозицій, а саме: 

у статті 65 Кодексу цивільного захисту України частину першу доповнити 
пунктом 4 такого змісту:

“4) надавачів соціальних послуг”.
частину другу доповнити абзацом такого змісту:
“У надавачів соціальних послуг органи державного нагляду (контролю) у 

сфері цивільного захисту здійснюють державний нагляд (контроль) за 
дотриманням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки за 
місцем надання соціальних послуг”. 

За підсумками розгляду законопроекту Комітет   в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та захисту 
прав ветеранів внести пропозицію Верховній Раді України проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 



дозвільних процедур та контролю у сфері надання соціальних послуг 
(реєстр. № 6419 від 10.12.2021), внесеного Кабінетом Міністрів України, за 
результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу з урахуванням 
зауважень Комітету, висловлених у вмотивувальній частині.

2. Висновок направити до Комітету з питань соціальної політики та 
захисту прав ветеранів.
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