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В питаннях соціального захисту України використовуються різні
правові категорії, які на сьогодні є достатньо актуальними. Однією з
таких категорій є соціальні послуги, які відіграють важливу роль в
житті громадян України.

Вивченню питань щодо поняття, видів, ролі соціальних послуг в
соціальному захисті громадян України в юридичній літературі
приділено достатньо уваги. Особливий внесок у ці питання внесли
такі дослідники як Болотіна Н.Б., Бондаренко З., Дьяченко В.,
Кисельова О.І, Литвиненко В.М, Матвієнко Є.П., Руденко Б.С.,
Шумна Л.П. та інші.

Україна в Основному Законі – Конституції України задекларувала
себе соціальною державою, в якій людина, її життя і здоров'я, честь і
гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою
соціальною цінністю [1, ст. 3]. В будь-якій соціальній державі існує
соціальний захист незахищених категорій населення.

Соціальний захист населення в Україні здійснюється в
різноманітних організаційно-правових формах. Н.Б. Болотіна виділяє
наступні форми соціального захисту:

- загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- державну соціальну допомогу;
- спеціальний соціальний захист;
- додатковий соціальний захист;
- недержавне соціальне забезпечення [2, 65].
В рамках певної організаційно-правової форми надаються певні

матеріальні блага, які називаються видами соціального захисту.
Незалежно від того, через яку організаційно-правову форму
здійснюється соціальний захист, дослідниця поділяє їх на такі види:
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грошові виплати, натуральна допомога, пільги, субсидії, медична
допомога, лікарські засоби, інші вироби медичного призначення,
технічні засоби реабілітації, технічні засоби пересування, соціальне
обслуговування [2, 71].

Водночас слід зазначити, що відповідно до ст. 5 Закону України
«Про соціальні послуги» від 19.06.2003 р. основними формами
надання соціальних послуг є матеріальна допомога та соціальне
обслуговування [3, ст. 5]. Тобто мова йде про те, що соціальне
обслуговування є однією з форм соціальних послуг.

Нині чинний Закон «Про соціальні послуги» не передбачає форми
соціальних послуг, але однією з класифікацій соціальних послуг
виділяє послуги, спрямовані на соціальне обслуговування –
мінімізацію для особи/сім’ї негативних наслідків складних життєвих
обставин, підтримку їх життєдіяльності, соціального статусу та
включення у громаду (поряд з соціальною профілактикою та
соціальною підтримкою) [4, ч. 1 ст. 16].

На нашу думку, слід замість соціального обслуговування видом
соціального захисту в Україні визнати соціальні послуги, а соціальне
обслуговування вважати видом соціальних послуг.

Висновок про те, що соціальні послуги поряд із пенсіями та
допомогами є структурними елементами (видами) соціального
захисту, зробила і В.М. Литвиненко, стверджуючи, що соціальні
послуги реалізуються через такі організаційні форми, як
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державна
соціальна допомога та недержавне соціальне забезпечення [5, 255].

Стаття 14 Європейської соціальної хартії (переглянутої) (далі –
Хартія) передбачає, що кожна людина має право користуватися
послугами соціальних служб. З метою забезпечення ефективного
здійснення права на користування послугами соціальних служб
держави повинні взяти на себе наступні зобов’язання: 1. сприяти
функціонуванню служб або створювати служби, якi, завдяки
використанню методів соціальної роботи, сприяли б підвищенню
добробуту i розвиткові як окремих осіб, так i груп осіб у суспільстві,
а також їхній адаптації до соціального середовища; 2. заохочувати
окремих осіб та добровільні або iншi організації до участі у
створенні та функціонуванні таких служб [6, ст. 14].

Хартія вимагає від держав утворити систему соціальних служб,
призначених для здійснення допомоги усім людям у розв’язанні
проблем, пов’язаних з адаптацією до соціального середовища,
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незалежно від їх природи і особистих, сімейних, професійних,
фізичних або психічних наслідків [7, 185].

Такі соціальні служби, як зазначає Н.Б. Болотіна, з позицій статті
14 Хартії можуть бути або загальними, або спеціалізуватися на
обслуговуванні конкретних груп населення. Важливо забезпечити
такий стан, за якого буде забезпечено доступність і рівність у
користуванні службами. Уразливими верствами населення
вважаються діти, особи похилого віку, інваліди, молодь у скрутних
обставинах, правопорушники, меншини (мігранти, біженці та ін.),
алкоголіки, наркомани, жінки, які постраждали від насильства,
особи, що звільнилися з місць позбавлення волі [2, 480].

Основні правові стандарти у сфері соціальних послуг отримали
закріплення у міжнародних актах. Серед таких документів, як
зазначає Л.П. Шумна, виділяється Міжнародний білль про права
людини (Міжнародна хартія прав людини), прийнятий Організацією
Об’єднаних Націй (далі – ООН). Міжнародна хартія прав людини
складається з п’яти документів, одним з яких є Загальна декларація
прав людини від 10 грудня 1948 р.

У 1966 р. ООН були прийняті такі важливі документи, як
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний
пакт про економічні, соціальні і культурні права та Факультативний
протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.
Ці важливі міжнародно-правові акти заклали фундамент права на
соціальне забезпечення, в тому числі й права на соціальні послуги та
соціальне обслуговування.

Ще одним із актів, у яких закріплюється право на соціальне
обслуговування, є Європейська соціальна хартія, прийнята 18 жовтня
1961 р., а 3 травня 1996 р. переглянута. Хартія – це єдиний документ,
який гарантує основні соціальні та економічні права повною мірою
[8, 256-257].

Акти Міжнародної організації праці (далі – МОП), як
спеціалізованого органу ООН, також вміщують стандарти стосовно
соціального обслуговування. Зокрема, такими актами є Конвенція
МОП № 102 «Про мінімальні норми соціального забезпечення» 1952
р., Конвенція МОП № 117 «Про основні цілі і норми соціальної
політики», Конвенція МОП № 157 «Про встановлення міжнародної
системи збереження прав у галузі соціального забезпечення» 1982 р.,
Європейський кодекс соціального забезпечення 1964 р. і протокол до
нього.
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Визначальні етичні норми і принципи соціальної роботи
викладено в документі «Етика соціальної роботи: принципи і
стандарти», схваленому Міжнародною асоціацією соціальних
працівників у 1994 р., в Преамбулі якого стисло обґрунтовано
важливість етичної обізнаності як складової частини професійної
практики соціальних працівників, а також розділи «Міжнародна
Декларація етичних принципів соціальної роботи» і «Міжнародні
етичні стандарти соціальних працівників» [8, 262].

Діяльність по наданню соціальних послуг в Україні здійснюється
відповідно до національних нормативно-правових актів, серед яких
можна назвати:

- Закон України «Про соціальні послуги»;
- Закон України «Про основи соціального захисту бездомних

осіб і безпритульних дітей»;
- Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в

Україні»;
- Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та

молоддю» тощо.
Серед підзаконних актів стосовно соціальних послуг є велика

кількість документів, прийнятих Кабінетом Міністрів України,
Мінпраці та соцполітики України тощо. Тільки за останні роки
прийняті:

- Загальне положення про центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, затверджене постановою Кабінету Міністрів України
від 01.08.2013 р. № 573;

- Державний стандарт догляду вдома, затверджений наказом
Мінсоцполітики України від 13.11.2013 р. № 760;

- Державний стандарт соціального супроводу сімей (осіб), які
перебувають у складних життєвих обставинах, затверджений
наказом Міністерства соціальної політики від 31.03.2016 р. № 318;

- Примірне положення про центр соціальної підтримки дітей та
сімей, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
16.11.2016 р. № 834;

- Типове положення про центр соціально-психологічної
допомоги, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
04.10.2017 р. № 741;

- Типове положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 р. № 741;
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- Типове положення про соціальний центр матері та дитини,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2017
р. № 741;

- Типове положення про центр соціально-психологічної
реабілітації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
04.10.2017 р. № 741;

- Типове положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та
молоді, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
04.10.2017 р. № 741;

- Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2020
р.;

- Типове положення про центр надання соціальних послуг,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020
р. № 177 та інші.

О.І. Кисельова відмічає, що єдиним документом, де здійснено
спробу чітко визначити кількісні та якісні критерії соціальних
послуг, є Галузевий стандарт надання соціальних послуг сім’ям з
дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Між тим,
як зазначає дослідниця, він невиправдано звужує поняття
соціального супроводу, закріплене в Законі України «Про соціальну
роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» [9, 230].

В Україні існує система соціальних послуг, які надаються
населенню в певних, передбачених законом випадках. Для надання
таких послуг в Україні прийнята ціла низка нормативно-правових
актів, серед яких є Закон України «Про соціальні послуги», який
визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних
послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин,
подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім’ям,
які перебувають у складних життєвих обставинах.

Вищезазначений Закон під соціальними послугами розуміє дії,
спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання
таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для
осіб/сімей, які в них перебувають [4, ст. 1].

Соціальні послуги надаються для досягнення таких цілей, як:
1) профілактика складних життєвих обставин;
2) подолання складних життєвих обставин;
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3) мінімізація негативних наслідків складних життєвих обставин
[4, ст. 2].

Закон України «Про соціальні послуги» під отримувачами
соціальних послуг визнає осіб/сім’ї, які належать до вразливих груп
населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, яким
надаються соціальні послуги. Як бачимо, отримувачами соціальних
послуг є особи або сім’ї, які перебувають у складних життєвих
обставинах.

Складними життєвими обставинами є такі обставини, що
негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи,
функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати самостійно.
Аналізуючи законодавство, слід звернути увагу на кількість
чинників, що можуть зумовити складні життєві обставини. Ними є:
похилий вік; часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;
невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;
психічні та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання
психоактивних речовин; інвалідність; бездомність; безробіття;
малозабезпеченість особи; поведінкові розлади у дітей через
розлучення батьків; ухилення батьками або особами, які їх
замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;
втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях
позбавлення волі; жорстоке поводження з дитиною; насильство за
ознакою статі; домашнє насильство; потрапляння в ситуацію торгівлі
людьми; шкода, завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою,
бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом,
тимчасовою окупацією [4, ст. 1].

Така кількість складних життєвих обставин сама за себе говорить
про важливість соціальних послуг в житті людей та їхньому
соціальному захисті. Слід погодитися з Є.П. Матвієнко, що серед
усіх соціальних прав, які визнані та закріплені як в національних, так
у міжнародно-правових актах, право на соціальний захист є одним з
найважливіших для нормального існування людей, оскільки так чи
інакше кожна особа протягом свого життя потребує допомоги з боку
держави для задоволення її потреб [10, 537].

Соціальні послуги у системі соціального забезпечення, на думку
О. Кисельової, займають особливе місце, оскільки ступінь їх
розвитку може розглядатись як один із значних показників рівня
всього соціального забезпечення. Прийняті Закони України «Про
соціальні послуги», «Про основи соціального захисту бездомних
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громадян і безпритульних дітей», «Про реабілітацію інвалідів в
Україні» підвищили значимість соціального обслуговування та
заклали правову основу їх розвитку, однак рівень якості соціальних
послуг для осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах,
залишається недостатнім [9, 227].

В.М. Литвиненко, розглядаючи види соціального захисту, робить
висновок про те, що у сфері соціального захисту соціальні послуги
відіграють надзвичайно важливу роль, яка полягає у забезпеченні
нужденних осіб відповідними соціальними благами, якими
задовольняються соціальні потреби як окремо взятих соціально
вразливих груп населення (інвалідів, людей похилого віку, дітей-
сиріт), так і населення країни в цілому. Оскільки соціальні послуги
розраховані на досить широке коло суб’єктів – отримувачів
соціальних послуг, при цьому не беруться до уваги вік, становище в
суспільстві, участь у формуванні джерел фінансування соціальних
заходів, правовий зв'язок особи з державою та інші фактори, при
цьому головною, необхідною умовою отримання соціальних послуг є
наявність несприятливих життєвих обставин у особи [5, 253].

Б.С. Руденко, враховуючи важливе значення, яке мають соціальні
послуги в соціальній адаптації осіб, що зазнали у своєму житті
несприятливих обставин, у підвищенні рівня життя, окремо висловив
необхідність зупинитися на якості соціальних послуг на сучасному
етапі розвитку суспільства [11, 92].

Як бачимо, соціальні послуги відіграють достатньо важливу роль
у житті людей, їхньому соціальному захисті. Ця роль пов’язана із
наданням отримувачам соціальних послуг необхідних дій,
спрямованих на подолання складних життєвих обставин, що
негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи,
функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати самостійно.
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