Інформаційна брошура
з питань правового
характеру

Інформаційна брошура з питань правового характеру висвітлює актуальні питання правового характеру, які хвилюють
людей поважного віку. Брошуру побудовано у формі запитань та
відповідей, що має спростити складні питання.
Укладачі брошури:
консультант проекту, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Ірина Яковець (м. Харків)
координаторка Проектів ГО «Центр Поділля-Соціум» Анна
Моргун (м. Вінниця)

Публікацію підготовлено в рамках Проекту «Пенсіонер це
етап життя – зробимо його захищеним» Громадської організації
«Центр Поділля-Соціум»

За зміст публікації повну відповідальність несе Проект
«Пенсіонер це етап життя – зробимо його захищеним» Громадської організації «Центр Поділля-Соціум».
Зміст публікації не є відображенням офіційної позиції
Проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні»,
який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти
за підтримки Уряду Канади та Програмної ініціативи «Права
людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження».

ВСТУП
Якщо ви запитаєте «які права в Україні порушуються
найчастіше?», то експерти дають одностайний висновок –
соціально-економічні. Щодня до правозахисних організацій
звертаються люди, які потребують поради і допомоги у відновленні
трудових прав, перерахунку пенсії, отримання пільг тощо.
Найбільш незахищеним у питанням отримання правової
допомоги на сьогодні є літні люди. Причин цього декілька,
по-перше – об’єктивно пересичному громадянину важко
відслідковувати зміни у сучасному законодавстві, і якщо молодь
активно знаходить відповіді на сторінках Інтернету, то для
багатьох літніх людей це вкрай важко. Найбільш гостро ці питання
торкаються мешканців сільської місцевості, адже навідь з простих
питань правового характеру часто немає з ким порадитись.
Сьогодні надзвичайно важливо привернення уваги органів
влади та суспільства до проблем літніх людей, формування у
громаді толерантного ставлення до літніх людей, як вразливих та
малозахищених верств населення.
Саме на сільських мешканців спрямовані заходи проекту
ГО «Центр Поділля-Соціум» (м. Вінниця) – «Пенсіонер це етап
життя-зробимо його захищеним».
Метою проекту є підвищення правової обізнаності та
покращення доступу літніх людей до отримання якісної, вчасної
правової допомоги, шляхом налагодження дієвої співпраці між
громадським організаціями, Центрами надання безоплатної
правової допомоги, органами місцевого самоврядування, вищими
навчальними закладами.
Середь завдань проекту було створення мобільного
(виїзного) консультаційно-правового центру на базі ГО «Центр
Поділля-Соціум» для налагодження взаємодії та співпраці між
всіма зацікавленними сторонами (владою, центрами надання
правової допомоги, громадськими організаціями, практикуючими
адвокатами, майбутніми юристами, з числа випускниківстудентів).
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Спільні виїзди з практикуючими адвокатами та юристами
Вінницького місцевого центру безоплатної правової допомоги та
спілна робота з Донецьким Національним Університетом свідчать
про зацікавленість людей літнього віку в отриманні правової
допомоги.
До даної брошури підібрані матеріали, які за результатами
опитування найчастіше цікавлять літніх людей.
Анна Моргун, координаторка Проектів ГО «Центр ПоділляСоціум»
Наші контакти:
097-683-34-06
www.pscenter.org.ua
facebook.com/CentrPodillaSocium
e-mail: ann-morgun@ukr.net
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ЗМІСТ
ПЕРВИННА ТА ВТОРИННА
БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА:
ВІДПОВІДІ НА НАЙПОШИРЕНІШІ ПИТАННЯ
Що таке безоплатна «первинна» та «вторинна» правова
допомога?
Хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу?
Куди звертатися для отримання безоплатної вторинної
допомоги?
Що необхідно для звернення до центру з надання правової
допомоги?
Коли громадянину можуть відмовити у вторинній правовій
допомозі?
Чи повинен громадянин щось сплачувати у разі звернення
за безоплатною первинною чи вторинною правовою допомогою?
ВІДПОВІДІ ЮРИСТА НА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
І. Земельні питання
Як зареєструвати право власності на земельну ділянку у
2016 році?
Які документи посвідчують право власності на землю у
2016 році?
Яким є порядок реєстрації права власності на землю у 2016
році?
Який порядок розгляду заяви про надання дозволу на
виготовлення технічної документації із землеустрою та доданих
документів міською/сільською радою?
Чи потрібно платити за розгляд заяви і прийняття рішення
сільською радою ?
Як приватизувати земельну ділянку?
Чи потрібно платити та в якому розмірі за роботи з
землеустрою та виготовлення відповідних документів, що
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посвідчують право власності на земельну частку (пай)?
Чи можна продати земельний пай?
Якою є орендна плата за землю?
Що таке «нормативна грошова оцінка землі» та як вона
обраховується?
Який орган визначає розмір та порядок сплати земельного
податку?
Хто має пільги щодо сплати земельного податку?
ІІ. Субсидії
Що таке субсидія?
Хто має право на призначення субсидії?
Як розрахувати розмір обов’язкового платежу?
Яким чином можна отримати субсидію?
За який період враховуються доходи для призначення
субсидії?
Які доходи включаються та не включаються до сукупного
доходу сімей, які претендують на одержання субсидії?
Які особливості врахування доходів?
На яку площу та на які норми користування комунальними
послугами призначається субсидія?
На який період призначається субсидія?
У яких випадках проводиться перерахунок розміру
призначеної субсидії без звернення громадян?
Чи повинен громадянин повертати субсидію у разі продажу
будинку або квартири?
Чи зобов′язаний громадянин сплачувати обов′язковий
платіж (свою частку), якщо він спожив енергоносії у розмірі, що
є меншим за норму?
Чи припиняється нарахування субсидії у разі смерті члена
родини, якому вона надана?
Скільки часу відводиться чиновникам на розгляд питання –
надавати чи ні конкретній людині субсидію?
У яких випадках припиняється надання раніше призначеної
субсидії?
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ІІІ. Пенсія
Які види пенсій існують в Україні?
Яким має бути розмір пенсії у 2016 році?
Як буде проводитись нарахування пенсії у 2016 році?
Які документи слід зібрати для призначення пенсії?
ІV. Соціальна допомога
Які основні види соціальних допомого існують в Україні?
Розміри соціальних допомог у 2016 році
Яким є розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям?
Умови призначення допомоги на дітей одиноким матерям
та тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від
сплати аліментів
Дії осіб для призначення (продовження) допомоги на дітей
одиноким матерям та тимчасової допомоги дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів
Особливості в наданні допомоги на дітей одиноким матерям
та тимчасової допомоги дітям батьки, яких ухиляються від
сплати аліментів
Яким є розмір державної соціальної допомоги інвалідам з
дитинства та дітям – інвалідам у 2016 році?
Що означає «соціальне обслуговування»?
В яких випадках та за яким порядком можна отримати
соціальну допомогу вдома?
Перелік соціально-побутових послуг, що надаються
відділенням соціальної допомоги вдома
Умови прийняття на обслуговування до відділення
Хто має право на отримання безкоштовних соціальних
послуг та за яких умов?
Кому можуть надаватися соціальні послуги за плату?
Що таке «соціальні послуги»?
Які заклади надають соціальні послуги людям «третього
віку»?
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V. Спадщина
Порядок оформлення спадщини
Спадкування землі
Як змінилася процедура оформлення спадщини у 2016 році?
Поновлення пропущеного строку для прийняття спадщини
в разі його пропуску
ПЕРВИННА ТА ВТОРИННА
БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА:
ВІДПОВІДІ НА НАЙПОШИРЕНІШІ ПИТАННЯ
Що таке безоплатна «первинна» та «вторинна» правова
допомога?
Безоплатна первинна правова допомога охоплює такі види
правових послуг, як надання правової інформації, консультацій
і роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших
документів правового характеру (крім процесуальних), надання
допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової
допомоги та медіації. Тобто, у разі Вашого першого звернення до
центру правової допомоги, Ви можете отримати консультативну
допомогу, проте за необхідності – Ви зможете скористатися й
більш поглибленою допомогою фахівців-юристів.
Вторинна безоплатна правова допомога включає захист від
обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб в судах,
інших державних органах, органах місцевого самоврядування,
перед іншими особами; складання документів процесуального
характеру. Тобто, у разі, якщо Ви маєте право на таку допомогу,
спеціально призначений адвокат буде захищати Ваші інтереси в
суді.
Хто має право на безоплатну первинну та вторинну
правову допомогу?
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Безоплатна первинна правова допомога надається
кожній особі, тобто громадянам України, іноземцям, особам
без громадянства, в тому числі біженцям, які перебувають під
юрисдикцією України.
Безоплатну вторинну правову допомогу можуть отримати:
- малозабезпечені особи (середньомісячний сукупний
дохід сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму);
- інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що
призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових
мінімумів для непрацездатних осіб;
- дітисироти, діти, які позбавлені батьківського піклування,
безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвою
насильства в сім’ї (через опікунів/піклувальників, батьків);
- особи, які претендують на статус біженця (до моменту
прийняття рішення про надання такого статусу);
- ветерани війни (учасники бойових дій, у тому числі
учасники АТО, інваліди та учасники війни), члени сімей загиблих
у воєнних діях, конфліктах та антитерористичних операціях (у
разі порушення їхнього права на пільги та гарантії соціального
захисту, передбачені Законом України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», та за наявності у них
посвідчення ветерана війни або члена сім’ї загиблого);
- особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною або є жертвами нацистських
переслідувань (лише стосовно питань, пов’язаних із відповідним
соціальним захистом);
- особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження
цивільної дієздатності, визнання недієздатною особою,
поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (протягом
розгляду цієї справи у суді);
- особи, щодо яких суд розглядає справу про надання
психіатричної допомоги в примусовому порядку (протягом
розгляду цієї справи у суді);
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- реабілітовані особи (стосовно питань, пов’язаних із
реабілітацією).
Куди звертатися для отримання безоплатної вторинної
правовоъ допомоги?
Надання такої допомоги забезпечують спеціально створені
місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової
допомоги по всій Україні.
Розташування та контакти центрів правової допомоги можна
дізнатись на сайті www.legalaid.gov.ua або в операторів гарячої
лінії 0800213103 (безкоштовно зі стаціонарних і мобільних
телефонів).
Що необхідно для звернення до центру з надання правової
допомоги?
1.Зателефонувати до найближчого центру правової допомоги
або до операторів гарячої лінії безоплатної правової допомоги
2.Проконсультуватися з центром правової допомоги щодо
права на правову допомогу за рахунок держави, часу візиту та
необхідних документів, які треба взяти із собою для попередньої
консультації
3.Скласти письмове звернення про надання безоплатної
вторинної правової допомоги, завітавши до центру правової
допомоги. За потреби звернення допоможе скласти співробітник
центру
4.Подати документи разом зі зверненням для підтвердження
приналежності до однієї з визначених законом категорій осіб,
яка має право на отримання безоплатної вторинної правової
допомоги
Коли громадянину можуть відмовити у вторинній
правовій допомозі?
Відповідно
надається, якщо:

до

законодавства
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правова

допомога не

- особа, яка звернулася за допомогою, не підпадає під
категорію осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову
допомогу;
- особа подала неправдиві відомості або фальшиві
документи з метою віднесення її до однієї з категорій осіб, які
мають право на безоплатну вторинну правову допомогу;
- вимоги особи про захист або відновлення прав особи є
неправомірними;
- проблема, з якою звернулася особа, носить неправовий
характер;
- законом не передбачено вирішення у судовому порядку
проблеми, з якою звернулася особа;
- проблема, з якою звернулася особа, стосується прав іншої
особи за відсутності документів, які б надавали право звернення
від її імені;
- особою вже пройдено всі судові інстанції з метою
вирішення цієї ж проблеми, але результат її не задовольнив.
Чи повинен громадянин щось сплачувати у разі
звернення за безоплатною первинною чи вторинною правовою
допомогою?
Безоплатна первинна та вторинна правова допомога
передбачає, що роботу фахівців оплачує держава. Це означає, що
для особи така правова допомога є безкоштовною. Ані адвокат,
ані службові особи центру правової допомоги не мають права
вимагати у людини жодної додаткової матеріальної винагороди
за виконану роботу.
Однак, всі платежі, пов’язані із судовим розглядом справи,
людині, яка отримує безоплатну правову допомогу, необхідно
сплачувати самостійно (крім випадків, коли вона користується
пільгами, передбаченими відповідними законами): судовий збір;
експертиза (якщо вона потрібна); публікація у пресі про виклик
відповідача і таке інше.
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ВІДПОВІДІ ЮРИСТА НА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
І. Земельні питання
Як зареєструвати право власності на земельну ділянку у
2016 році?
1 січня 2016 року в Україні набув чинності новий порядок
реєстрації нерухомого майна (до якого належить і земельна
ділянка), про які бажано знати власникам нерухомості.
По-перше, виключається такий документ, як свідоцтво
про право власності, а саме право на нерухомість буде
підтверджуватися через Інтернет.
По-друге, реєстрацію нерухомості можна проводити у
нотаріусів без будь-яких обмежень.
Тому, щоб зареєструвати власність чи інші права на землю,
слід звертатися до одного з таких органів:
1) спеціально створені Мін’юстом органи державної
реєстрації прав;
2) виконавчі органи місцевих рад;
3) нотаріуси.
За встановленою процедурою, зареєструвати право власності
на землю можна також в спеціально акредитованих суб›єктах
(юридичні особи, що перебувають у трудових відносинах не
менш ніж із трьома державними реєстраторами), однак вони не
поширені в сільській місцевості.
Слід пам′ятати, що нотаріуси можуть реєструвати права без
вчинення нотаріальних дій щодо такого майна.
Реєстрація права власності на земельну ділянку
проводиться будь-яким державним реєстратором незалежно від
місцезнаходження такої ділянки в межах області.
Які документи посвідчують право власності на землю у
2016 році?
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Ключовим для власників земель є те, що тепер при
реєстрації нерухомості не буде видаватися свідоцтво про право
на нерухомість.
Факт володіння нерухомістю буде підтверджуватися
рішенням реєстратора про реєстрацію права на нерухомість, яке
буде оформлятися в електронному виді.
При цьому момент, з якого право зареєстровано – це момент
опублікування такого рішення на веб-порталі Міністерства
юстиції України.
На руки власник може отримати роздруківку згаданого
рішення, але на нього не ставиться ні підпис, ні печатка
реєстратора.
Нагадуємо, що до 2016 року, за результатами реєстрації
права можливо було отримати один з таких документів: витяг
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень та свідоцтво з Державного реєстру прав.
Зараз такі документи більше не видаються. Замість таких
документів можна отримати інформаційну довідку з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно, в тому числі і самостійно
через Кабінет електронних сервісів Мінюсту.
Таким чином, на основі документа про купівлю-продаж,
дарування або отримання в спадщину нотаріус або державний
реєстратор вносить відомості про нерухомості в електронний
Державний реєстр прав на нерухоме майно – єдиної державної
інформаційної системи, що забезпечує обробку, зберігання та
надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме
майно.
Факт володіння нерухомістю підтверджується саме
рішенням про реєстрацію права на нерухомість в Державному
реєстрі. Право власності вважається зареєстрованим, якщо
рішення опубліковано в Державному реєстрі, доступ до якого
здійснюється через Кабінет електронних сервісів.
За бажанням власник нерухомості може отримати виписку
рішення з Державного реєстру речових прав – в паперовій або
електронній формі.
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Ні підпису, ні печатки на них не буде, однак обидві ці форми
мають однакову юридичну силу. Вартість надання інформації
з Державного реєстру в паперовій формі становить 34 грн., в
електронній – 17 грн.
Інформацію з Реєстру прав можна отримати і самостійно в
будь-який час. Сервіс вимагає реєстрації по персональних даних
– ідентифікаційним кодом або номером паспорта.
У той же час, досить зручним є відкриття доступу до реєстру
через Інтернет за посиланням https://kap.minjust.gov.ua/.
Так, можна не виходячи з дому перевірити інформацію про
будь-яку нерухомість на території України (якщо, звичайно, така
інформація в реєстрі вказана). Достатньо тільки пройти нескладну
реєстрацію на сайті.
Зручною є і можливість через нотаріуса проводити не
тільки реєстрацію нерухомості, у відношенні якої проводилися
нотаріальні дії, але і всі інші реєстраційні операції. Крім цього,
подати документи можна і через центри надання адміністративних
послуг.
Яким є порядок реєстрації права власності на землю у
2016 році?
Порядок реєстрації прав на земельну ділянку включає перш
за все вибір суб’єкта державної реєстрації.
Далі необхідно підготувати пакет документів, який
включатиме:
· витяг з Державного земельного кадастру ;
· копію та оригінал паспорту заявника;
· копію та оригінал ідентифікаційного номеру;
· підтвердження оплати адміністративного збору (0,1
розміру мінімальної заробітної плати, станом на 2016 р. - близько
140 грн.);
· документ - підстава виникнення права на ділянку (договір
купівлі-продажу чи дарування, рішення суду, свідоцтво на
спадщину, тощо);
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· довіреність, якщо документи подаються представником;
· оригінал та копію паспорту, ідентифікаційного номеру
представника, якщо документи подаються представником.
Заява про реєстрацію права друкується державним
реєстратором або нотаріусом та підписується заявником на місці.
Важливо також те, що витяг з Державного земельного
кадастру (ДЗК) не має потреби подавати у випадку, коли
документи, які є підставою виникнення, переходу чи припинення
права власності або інших прав, містять в собі інформацію про
кадастровий номер.
Загальний строк розгляду поданих державному реєстратору
документів складає 5 робочих днів. Зі спливом вказаного строку,
за бажанням, можна буде отримати від державного реєстратора
роздруківку з реєстру на бланку формату А4, проте без підпису та
печатки державного реєстратора.
Новий порядок передбачає, що рішення державного
реєстратора розміщуються на сайті Мінюсту та має таку ж
юридичну силу, як і паперове підтвердження реєстрації права.
Слід також зазначити, що Закон надає можливість скоротити
п›ятиденний строк до 2 днів, проте збір за реєстрацію права в
таких випадках буде значно більшим.
Після реєстрації свого права в Державному реєстрі речових
прав, ви станете повноправним власником земельної ділянки та
в подальшому зможете розпорядитись нею за власним розсудом.
Який порядок розгляду заяви про надання дозволу на
виготовлення технічної документації із землеустрою та
доданих документів міською/сільською радою?
Заяви громадян з доданими необхідними документами
розглядаються на черговій сесії міської/сільської ради.
Після розгляду заяв та доданих документів, радою
приймається рішення. Рішення міської/сільської ради можна
отримати, як правило, на десятий день після закінчення роботи
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сесії (не включаючи вихідних днів) у голови або секретаря
сільської ради.
Після отримання рішення про надання дозволу на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
складання Державного акту на право власності на земельну ділянку,
зацікавлена особа звертається в землевпорядну організацію, яка
має ліцензію, і замовляє відповідну документацію та виготовляє
державний акт на земельну ділянку.
Землевпорядні організації знаходяться, як правило, у
районних або обласних центрах.
Після виготовлення технічної документації та її погодження
відповідними службами, дана документація надається на чергову
сесію міської/сільської ради для прийняття рішення про передачу
земельної ділянки громадянинові.
Чи потрібно платити за розгляд заяви і прийняття
рішення сільською радою ?
Ні. не потрібно. Частина 1 статті 121 Земельного кодексу
України прямо закріплює, що громадяни України мають право на
безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної
або комунальної власності. Тому будь-яка вимога від посадових
осіб міської/сільської ради про внесення плати за розгляд заяви
та прийняття рішення, навіть у формі благодійних внесків, є
протизаконною.
Як приватизувати земельну ділянку?
Для того, щоб приватизувати земельну ділянку громадянам
слід знати, що приватизація земельної ділянки здійснюється
безоплатно в порядку встановленому Земельним кодексом
України
Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної
ділянки, яка перебуває у його користуванні, подає письмову заяву
до відповідної міської/сільської ради за місцем знаходження
земельної ділянки.
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Рішення сільської ради щодо приватизації земельної ділянки
приймається у місячний строк.
Чи потрібно платити та в якому розмірі за роботи з
землеустрою та виготовлення відповідних документів, що
посвідчують право власності на земельну частку (пай)?
Так, потрібно. Це зазначено у статті 1 Закону України «Про
захист конституційних прав громадян на землю». Зокрема, там
зазначено, що вартість робіт із землеустрою щодо виготовлення
документів, які посвідчують право власності на земельні ділянки,
при виділенні в натурі (на місцевості) земельних ділянок
власникам земельних часток (паїв) не може перевищувати 5
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 гривень).
Вартість робіт із землеустрою щодо виготовлення документа,
який посвідчує право власності на земельну ділянку, при передачі
безоплатно земельних ділянок у власність громадянам України
відповідно до статті 121 Земельного кодексу України, крім
випадків, визначених частиною першою цієї статті, не може
перевищувати дев›яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (153 грн.).
Чи можна продати земельний пай?
На сьогодні це заборонено Земельним кодексом України,
який вказує, що до набрання чинності законом про обіг земель
сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2017
року, не допускається:
купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної та комунальної власності, крім вилучення
(викупу) їх для суспільних потреб;
б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних
ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних
ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних
осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам
17

земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського
господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх
у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку
відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок
для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення
(використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам
- учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності
за такими угодами.
Усі угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії
заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження
земельних ділянок та земельних часток (паїв) є недійсними з
моменту їх укладення (посвідчення).
Тобто, здійснити купівлю — продаж земельної частки/паю
не можливо, але можна залишити у спадщину чи успадкувати ці
земельні ділянки.
Якою є орендна плата за землю?
05 квітня 2015 року набрав чинності Закон України № 191VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», який
вносить зміни до Земельного кодекс України, Закону «Про оренду
землі», «Про особисте селянське господарство».
Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне
володіння і користування земельною ділянкою, необхідною
орендареві для проведення підприємницької та інших видів
діяльності.
Підставою для нарахування орендної плати за земельну
ділянку є договір оренди землі.
Орендна плата за землю - це платіж, який орендар сплачує
орендодавцеві за користування земельною ділянкою.
Орендна плата може сплачувати у таких формах:
- грошовій;
- натуральній;
- відробітковій (надання послуг орендодавцю).
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Сторони можуть передбачити в договорі оренди поєднання
різних форм орендної плати.
У той же час, у разі оренди земельних ділянок державної
або комунальної форми власності, орендна плата визначається
виключно у грошовій формі.
Відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду землі»
розмір орендної плати із зазначенням її розміру, індексації,
форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та
відповідальності за її несплату є однією із істотних умов договору.
Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов
договору є підставою для відмови в державній реєстрації договору
оренди землі, а також для визнання договору недійсним.
Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про оренду
землі» розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю
встановлюються за згодою сторін у договорі оренди землі (крім
строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної
та комунальної власності, які встановлюються відповідно до
Податкового кодексу України).
Таким чином, форма та розмір орендної плати визначаються
за домовленістю орендодавця та орендаря та відображаються у
договорі оренди землі.
При цьому слід також враховувати, що обчислення розміру
орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів
інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.
Відповідно до статті 288.5 Податкового кодексу розмір
орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума
платежу не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової
оцінки.
Що таке «нормативна грошова оцінка землі» та як вона
обраховується?
Нормативна грошова оцінка землі використовується для
визначення розміру земельного податку, державного мита
при міні, спадкуванні та даруванні землі, орендної плати за
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земельні ділянки державної і комунальної власності, втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної
ділянки оформлюються як витяг із технічної документації з
нормативної грошової оцінки земель, який відповідно до статті
23 Закону України від 11 грудня 2003 року №1378-IV «Про
оцінку земель» видається відповідним територіальним органом
Державної служби України з питань геодезії, картографії та
кадастру (Держгеокадастр).
Підставою для проведення оцінки земель є рішення органу
виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (стаття
15 Закону № 1378).
Періодичність проведення нормативної грошової оцінки
земель (не рідше одного разу на 5-7 років) визначено ст. 18 Закону
№1378.
Пунктом 5 Типового договору оренди землі, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004
року №220, передбачено, що орендна плата за земельні ділянки
державної або комунальної власності визначається з використанням
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Відповідно до
частини першої ст. 73 Закону України від 21 травня 1997 року
№280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення
органів місцевого самоврядування є обов’язковими для виконання
Тобто, якщо органи місцевого самоврядування приймають
рішення про нову нормативну грошову оцінку землі з урахуванням
вимог щодо строку його прийняття та оприлюднення, розмір
орендної плати обчислюється із застосовунням такої нормативної
грошової оцінки.
Який орган визначає розмір та порядок сплати земельного
податку?
Земельний податок є місцевим податком, який сплачують
власники земельних ділянок і постійні землекористувачі.
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Ставки земельного податку встановлюються у відсотках
до нормативної грошової оцінки земельної ділянки (або одиниці
площі ріллі) залежно від того, чи проведено нормативну грошову
оцінку ділянки, за яку звітує платник.
Ці ставки своїми рішеннями встановлюють органи місцевої
влади в межах, визначених ст. 274 і ст. 277 Податкового Кодексу
України.
Платники земельного податку звітують і сплачують
земельний податок за поточний рік (а не за попередній, як у
випадку з більшістю податків).
Хто має пільги щодо сплати земельного податку?
Від сплати земельного податку, як це прямо визначено ст.
281 Податкового Кодексу України, звільняються:
інваліди першої і другої груп;
фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до
18 років;
пенсіонери (за віком);
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»*;
фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та
землекористувачі, які передали ці ділянки та паї в оренду платнику
єдиного податку четвертої групи.
Окрім того, певні додаткові пільги зі сплати земельного
податку можуть встановлюватися місцевими органами влади.
Причому якщо таку пільгу встановлено місцевими органами
влади посеред року, то застосовувати її «пільговики» мають право
не раніше місяця, наступного за місяцем відповідного рішення
Але це ще не все! Згідно з п. 281.2 ПКУ фізичні особи, які
належать до перелічених категорій платників, можуть отримати
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пільгу зі сплати земельного податку лише в межах встановленого
ліміту площі земельної ділянки.
Пільга вказаним категоріям платників надається на одну
земельну ділянку за кожним видом використання у межах
граничних норм.
Тобто якщо ви — пільговик і у вас дві земельні ділянки
площею по 0,01 гектара і на обох із них ви хочете збудувати гаражі
— за одну з ділянок все одно доведеться сплачувати земельний
податок.
Зауважте: навіть якщо ви не оформили право власності на
земельну ділянку, але набули його — на пільгу ви все одно маєте
право).
І ще одне. Податківці наполягають: аби скористатися
пільгою, необхідно своєчасно повідомити контролюючий орган
за місцезнаходженням земельної ділянки про право на пільгу. Це
повідомлення має уключати заяву про надання пільги, а також
документ, який підтверджує право на пільгу.
Заява про надання пільги надається у довільній формі.
Документами, які посвідчують її право на пільгу, можуть
бути посвідчення інваліда першої або другої групи, пенсійне
посвідчення (за віком), посвідчення батьків багатодітної сім’ї (які
виховують трьох і більше дітей віком до 18 років), посвідчення
«Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»,
посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» (1 —
3 категорії), посвідчення «Учасник бойових дій», посвідчення
«Інвалід війни», посвідчення «Учасник війни» тощо).
ІІ. Субсидії
Що таке субсидія?
Субсидія – це кошти, які надаються громадянам з дер
жавного бюджету на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу та твердого палива. Це безповоротна
допомога держави.
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ЇЇ отримання не несе за собою зміну форми власності житла.
Хто має право на призначення субсидії?
Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких
розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм
споживання перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів
України обов’язкового платежу. Розмір обов’язкового платежу
визначається для кожного домогосподарства індивідуально в
залежності від сукупного доходу.
Наявність заборгованості з оплати за житлово-комунальні
послуги не впливає на визначення права на призначення субсидії.
Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому
приміщенні осіб.
Як розрахувати розмір обов’язкового платежу?
визначити середньомісячний сукупний дохід сім’ї за
попередні 6 місяців;
визначити дохід на одну особу шляхом поділу
середньомісячного сукупного доходу на кількість членів
домогосподарства;
отриманий результат поділити на розмір прожиткового
мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (з 01.05.2016 –
1399 грн.), тобто визначити співвідношення середньодушового
доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;
отриманий результат поділити на 2, а потім помножити на
15%, і таким чином визначити відсоток обов’язкової плати за
житлово-комунальні послуги.
Яким чином можна отримати субсидію?
До управління праці та соціального захисту населення за
місцем реєстрації необхідно подати лише два документи:
заяву про призначення житлової субсидії;
декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за
призначенням житлової субсидії.
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Зазначені документи можуть бути надіслані поштою або в
електронній формі з використанням засобів телекомунікаційних
систем, зокрема з використанням електронного цифрового підпису.
У разі отримання надісланих з використанням засобів
телекомунікаційних систем заяви та декларації, у яких
відсутній електронний цифровий підпис громадянина, субсидія
розраховується лише після особистого підпису зазначених
документів у місячний строк. У разі непідписання заяви і
декларації в зазначений строк подаються нові заява і декларація.
За який період враховуються доходи для призначення
субсидії?
У разі звернення за призначенням субсидії у І кварталі –
доходи враховуються за перші три квартали попереднього року.
У разі звернення в інший період – доходи за попередній
календарний рік.
Які доходи включаються та не включаються до сукупного
доходу сімей, які претендують на одержання субсидії?
До сукупного доходу для призначення субсидії включаються
усі види нарахованих доходів без урахування податку з доходів
фізичних осіб.
До сукупного доходу сім›ї не включаються:
частина допомоги при народженні дитини, виплата якої
здійснюється одноразово;
частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої
здійснюється одноразово;
одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне
звання України «Мати-героїня»;
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним
особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг;
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сплачені особою аліменти;
доходи від розміщення депозитів;
оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які
залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування,
дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;
допомога громадських та благодійних організацій;
допомога на поховання;
одноразова допомога, яка надається відповідно до
законодавства або за рішенням органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності;
отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні
антитерористичної операції грошове забезпечення та інші виплати
і види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам
правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам
Збройних Сил, Національної Гвардії, СБУ, Служби зовнішньої
розвідки,
Держприкордонслужби,
Держспецтрансслужби,
особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям,
працівникам
МВС,
Управління
державної
охорони,
Держспецзв’язку, іншим працівникам утворених відповідно до
закону військових формувань;
отримана ними у період та/або після безпосередньої участі
у проведенні антитерористичної операції благодійна допомога
незалежно від розміру та джерела походження.
Які особливості врахування доходів?
Для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною
формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних,
вищих навчальних закладах і проживають разом з батьками чи
іншими членами родини; осіб, призваних на строкову військову
службу), середньомісячний дохід яких протягом періоду, за
який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період,
у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду
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включається місячний дохід на рівні двох прожиткових мінімумів,
встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.
Для громадян, які одержують (одержували) стипендію,
соціальні виплати (допомоги при народженні (усиновленні)
дитини, до досягнення дитиною трирічного віку, по догляду
за дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом I чи II
групи внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю)
враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.
Відмінена норма обов’язкового працевлаштування або
перебування на обліку в центрі зайнятості працездатних осіб
протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення.
На яку площу та на які норми користування комунальними
послугами призначається субсидія?
Соціальна норма житла встановлена в розмірі 13,65 м2
на кожного зареєстрованого у житлі та додатково 35,22 м2 на
домогосподарство.
Соціальні нормативи споживання холодної і гарячої води,
водовідведення, вивезення побутових відходів, газопостачання,
електричної енергії встановлено єдині для всієї України,
виходячи з цього субсидія призначатиметься в межах таких норм
споживання послуг:
1) водопостачання та водовідведення:
постачання холодної води - 2,4 м3 на одну особу ( за
наявності центр. постачання гарячої води,
постачання гарячої води - 1,6 м3 на одну особу,
водовідведення - 4 м3 на одну особу;
2) вивезення твердих побутових відходів – 0,4167 м3 на одну
особу на місяць; вивезення рідких побутових відходів – - 4 м3 на
одне домогосподарство на місяць;
3) газопостачання:
на опалення в опалювальний період - 5,5 м 3 на 1 м2 площі
* коригуючий коефіцієнт:
0,982 – 1-2 поверхові будівлі,
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0,573 – 3 і більше поверхів,
на газову плиту (приготування їжі) - 4,4 м3 на одну особу;
на газову плиту (приготування їжі і підігрів води) - 7,1 м3
на особу;
на газову плиту і водонагрівач - 14 м3 на одну особу;
4) електропостачання:
на опалення в опалювальний період - 65 кВт год. на 1 м2
площі * коригуючий коефіцієнт:
0,982 – 1-2 поверхові будівлі,
0,573 – 3 і більше поверхів,
у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами
- 130 кВт год. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт год. на іншого
члена сім’ї ( за наявності центр. постачання гарячої води),
- 150 кВт год. на сім’ю з однієї особи + 30кВт год. на іншого
члена сім’ї (за відсутності центр. постачання гарячої води),
у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами
- 90 кВт год. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт год. на іншого
члена сім ’ї ( за наявності центр. постачання гарячої води),
- 120 кВт год. на сім ’ю з однієї особи + 30кВт год. на іншого
члена сім’ї (за відсутності центр. постачання гарячої води),
5) теплопостачання:
У разі використання теплової енергії для централізованого
опалення абонентами, житлові будинки яких обладнані
будинковими та/або квартирними приладами обліку, - 0,0548 Гкал
на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період
* коригуючий коефіцієнт:
0,573 – 1-4-х поверхові будівлі,
0,386 – 5 і більше поверхів.
На який період призначається субсидія?
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг призначається з місяця звернення за її
призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не
більше ніж на 12 місяців.
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Субсидія для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг призначається з місяця звернення за її
призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не
більше ніж на 12 місяців.
За наявності договору найму (оренди) субсидія призначається
з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону,
але не більше ніж на 12 місяців, та до кінця місяця, в якому
закінчується строк дії договору найму (оренди).
Субсидія розраховується окремо на опалювальний та
неопалювальний сезони.
У разі звернення із заявою про призначення субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального)
сезону субсидія призначається з початку такого сезону.
Після закінчення терміну отримання субсидії управління
праці та соціального захисту населення самостійно здійснюють
розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств,
які отримували субсидію у попередньому періоді.
Якщо громадянин звернувся за призначенням субсидії в
неопалювальний сезон і в цей період розмір плати за житловокомунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних
нормативів користування житлово-комунальними послугами з
урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства,
не перевищує обсягу визначеного Кабінетом Міністрів України
обов›язкового відсотка платежу, управління праці та соціального
захисту населення розраховує розмір субсидії на початку
опалювального сезону без додаткового звернення громадянин.
Якщо протягом опалювального періоду розмір плати за
житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла
та соціальних нормативів користування житлово-комунальними
послугами не перевищує розміру обов’язкового відсотка платежу,
на наступний період субсидія призначається на підставі звернення
громадянина.
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У яких випадках проводиться перерахунок розміру
призначеної субсидії без звернення громадян?
зміни цін і тарифів на послуги, на оплату яких призначено
субсидію;
встановлення Кабінетом Міністрів України нового розміру
витрат громадян на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива;
у разі встановлення рішенням виконавчого органу сільської,
селищної, міської ради або місцевої держадміністрації дати
початку (закінчення) опалювального періоду не з першого та не
до останнього числа місяця;
отримання за запитом уточненої інформації про склад
зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, забезпеченість
громадян житловою площею та комунальними послугами;
проведення перерахунку розміру плати за житловокомунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному
обсязі.
нарахування плати за послугу з централізованого опалення
у разі відсутності засобів обліку теплової енергії з урахуванням
фактичної температури зовнішнього повітря.
Перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними
обсягами споживання послуг не здійснюється. Сума призначеної
субсидії, яку органами соціального захисту населення переказано
на рахунки виконавців/виробників послуг для оплати їх
вартості в розмірі соціальних нормативів і, яка не використана
домогосподарством внаслідок економії споживання послуг,
зараховується виконавцем/виробником як оплата обов’язкової
часки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий
період.
Чи повинен громадянин повертати субсидію у разі
продажу будинку або квартири?
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Не повинен. Субсидія є безповоротною, її отримання не
пов’язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.
Такий порядок надання компенсації прописаний у Положенні
про порядок призначення та надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива.
При продажі, даруванні, передачі у спадщину житла кошти
отриманої субсидії не повертаються.
Пунктом 20 Положення визначено, що громадянин,
якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця
поінформувати структурний підрозділ з питань соціального
захисту населення про зміну складу зареєстрованих у житловому
приміщенні (будинку) осіб.
Нарахування субсидії припиняється у разі переїзду сім’ї
в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють
надання субсидії, зокрема смерть одинокої особи – з місяця, що
настає за місяцем, в якому відбулися змін
Чи зобов′язаний громадянин сплачувати обов′язковий
платіж (свою частку), якщо він спожив енергоносії у розмірі,
що є меншим за норму?
Положенням про порядок призначення та надання
населенню субсидій (п.15 абзац 3) визначено, що громадяни,
яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, зобов’язані щомісячно сплачувати
свою обов›язкову частку витрат на оплату цих послуг.
Розмір обов’язкової частки плати за послуги вказано у
Повідомленні про призначення субсидії.
Тому, якщо громадянин не використав кошти перерахованої
субсидії внаслідок економного споживання послуг, підприємство,
якому перераховано надлишкову суму субсидії, повинно
зарахувати її як оплату спожитих послуг, в тому числі обов›язкової
частки платежу, в наступні розрахункові періоди.
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Громадянин може використовувати суму переплати для
оплати послуг, зокрема, не платити обов’язковий платіж або
сплачувати обов’язковий платіж частково, доки не вичерпається
сума переплати. Потрібно лише стежити, щоб не утворилася
заборгованість.
Чи припиняється нарахування субсидії у разі смерті
члена родини, якому вона надана?
Відповідно до Положення про порядок призначення та
надання населенню субсидій, субсидія призначається з місяця
звернення по її призначення.
У разі смерті особи, якій було призначено субсидію, надання
субсидії не припиняється за умови, що у житловому приміщенні
(будинку) зареєстровані інші особи, яким нараховується плата за
житлово-комунальні послуги.
Якщо ж у житловому приміщенні ніхто не зареєстрований і
фактично не проживає, субсидія буде припинена.
Громадянин має право на субсидію лише за місцем реєстрації.
Субсидія може призначатися особі, яка не зареєстрована,
але фактично проживає у житловому приміщенні на підставі
договору найму (оренди) житла..
Наявність у власності іншого житла не впливає на
призначення субсидії.
Скільки часу відводиться чиновникам на розгляд питання
– надавати чи ні конкретній людині субсидію?
Рішення про призначення (непризначення) субсидії
приймається протягом десяти днів після подання заяви та
отримання відомостей:
від організацій-надавачів послуг – про забезпеченість
комунальними послугами, їх вартість;
від житлово-експлуатаційних організацій або інших
органів, що визначені місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування, а у сільській місцевості від
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сільських (селищних) рад – про склад зареєстрованих у житлових
приміщеннях осіб;
від податкової та пенсійного фонду – про доходи.
Після проведених розрахунків заявнику видається
повідомлення про призначення житлової субсидії.
У яких випадках
призначеної субсидії?

припиняється

надання

раніше

Надання субсидії припиняється:
за поданням житлово-експлуатаційних організацій, що
надають житлово-комунальні послуги, якщо громадянин, якому
призначено субсидію, не сплачує вартість фактично спожитої
послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії;
якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні
дані про доходи (не зазначив один із видів доходів) та майновий
стан, що вплинули на встановлення права на субсидію, внаслідок
чого йому була надміру перерахована сума субсидії;
у разі переїзду сім›ї в іншу місцевість та настання обставин,
що унеможливлюють надання субсидії (зокрема смерть одинокої
особи);
за заявою особи яка звернулася за призначенням субсидії;
якщо під час вибіркового обстеження матеріальнопобутових умов домогосподарства державним соціальним
інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства
щодо призначення субсидії, які вплинули (могли вплинути) на
право призначення субсидії або визначення її розміру.
У разі коли через несплату громадянином вартості фактично
спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії
надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг припинено, громадянин набуває право на її
призначення на наступний період після подання документів, що
підтверджують погашення заборгованості, яка виникла за період
отримання субсидії.
ІІІ. Пенсія
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Які види пенсій існують в Україні?
В Україні існують наступні види пенсій:
пенсія за віком;
пенсія за віком на пільгових умовах;
пенсія по інвалідності;
пенсія у зв›язку з втратою годувальника;
пенсія за вислугу років.
Пенсія за віком - такий вид пенсії може отримати особа після
досягнення віку – 60 років. Страховий стаж для чоловіків повинен
складати - 35 років, для жінок – 30 років (під страховим стажем
розуміють той період протягом якого особа або роботодавець
сплачував внески до Пенсійного фонду України).
Якщо особа набула право на пенсію за віком, але виявила
бажання далі працювати та отримувати пенсію з більш пізнього
періоду, то вона має право на підвищення розміру пенсії (на 0,5%
- за кожний повний місяць у разі відстрочення виходу на пенсію
на строк до 60 місяців, на 0,75% - за кожний повний місяць у разі
відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців).
Пенсія по інвалідності - такий вид пенсії може отримати
особа яка відноситься до I, II або III групи інвалідності (що
встановлює медико-соціальна експертиза) та за наявності
страхового стажу.
Страховий стаж для призначення пенсії по інвалідності:
Для інвалідів I групи:
Особи віком до 25 років включно – 1 рік;
від 26 років до 28 років включно - 2 роки;
від 29 років до 31 року включно - 3 роки;
від 32 років до 34 років включно - 4 роки;
від 35 років до 37 років включно - 5 років;
від 38 років до 40 років включно - 6 років;
від 41 року до 43 років включно - 7 років;
від 44 років до 48 років включно - 8 років;
від 49 років до 53 років включно - 9 років;
від 54 років до 59 років включно - 10 років.
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Для інвалідів II та III груп:
Особи віком до 23 років включно - 1 рік;
від 24 років до 26 років включно - 2 роки;
від 27 років до 28 років включно - 3 роки;
від 29 років до 31 року включно - 4 роки;
від 32 років до 33 років включно - 5 років;
від 34 років до 35 років включно - 6 років;
від 36 років до 37 років включно - 7 років;
від 38 років до 39 років включно - 8 років;
від 40 років до 42 років включно - 9 років;
від 43 років до 45 років включно - 10 років;
від 46 років до 48 років включно - 11 років;
від 49 років до 51 року включно - 12 років;
від 52 років до 55 років включно - 13 років;
від 56 років до 59 років включно - 14 років.
Розмір пенсії по інвалідності:
Інваліди I групи – 100% від пенсії за віком (мінімум 1074 грн.);
Інваліди II групи – 90% від пенсії за віком (мінімум 966 грн.);
Інваліди III групи – 50% від пенсії за віком (мінімум 537 грн.).
Якщо інвалідність настала в період проходження строкової
військової служби, то пенсія по інвалідності призначається особі
незалежно від наявності страхового стажу (ст. 32 ч. 2 Закону «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).
Пенсія по інвалідності призначається на весь строк
встановлення інвалідності. Інвалідам, які досягли пенсійного
віку, пенсії по інвалідності призначаються довічно. Повторний
огляд цих інвалідів проводиться тільки за їх заявою.
Пенсія у зв›язку з втратою годувальника - призначається
непрацездатним членам сім›ї померлого годувальника, що
знаходились на його утриманні. Якщо померла особа не була
пенсіонером, то пенсія буде нараховуватись тільки за умови
наявності страхового стажу померлого годувальника як для
призначення пенсії по III групі інвалідності. Тобто, померла
особа не пенсійного віку на момент смерті повинна мати 1 рік
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страхового стажу, якщо їй було до 23 років включно, від 24 до 26
років включно – 2 роки страхового стажу і так далі (див. вище).
Таку пенсію можуть отримувати:
Чоловік (або дружина), батько, мати якщо вони є інвалідами
або досягли пенсійного віку.
Чоловік (або дружина), один з батьків або брат чи сестра,
дідусь чи бабуся померлого за умови, якщо він (або вона) не
працюють і зайняті доглядом за дитиною чи дітьми померлого
годувальника, але тільки до досягнення таким дітям 8 років.
Діти годувальника які не досягли 18 років (у тому числі
які на момент смерті не народились), або старші цього віку за
наступними умовами:
якщо вони стали інвалідами до 18 років.
якщо вони навчаються у загальноосвітніх навчальних
закладах системи загальної середньої освіти, а також професійнотехнічних, вищих навчальних закладах(школах, коледжах,
університетах тощо) але не довше ніж до досягнення ними 23
років.
діти-сироти до 23 років незалежно від того навчаються вони
чи ні.
Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника:
Якщо є тільки 1 непрацездатний член сім’ї – 50% від пенсії
за віком померлого годувальника.
Якщо є 2 та більше непрацездатних членів сім’ї – 100% від
пенсії за віком померлого годувальника.
Дітям-сиротам пенсія визначається за розміром пенсії за
віком кожного з батьків.
На всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв›язку з
втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія (ст. 39 ч.1
ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).
Проте, якщо ви маєте погані стосунки з іншими такими членами
сім›ї, то за вашою заявою, вам може бути призначена тільки ваша
частка окремо.
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Пенсії за віком на пільгових умовах - призначаються
відповідно до статей 13-18 Закону України «Про пенсійне
забезпечення» таким категоріям, як, приміром:
трактористи-машиністи,
безпосередньо
зайняті
у
виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах,
радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, чоловіки після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи
не менше 30 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі;
жінки,
які
працюють
трактористами-машиністами,
машиністами
будівельних,
шляхових
і
вантажнорозвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і
екскаваторів, - після досягнення 55 років і при загальному стажі
роботи не менше 25 років, з них не менше 15 років на зазначеній
роботі;
жінки, які працюють доярками (операторами машинного
доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших
підприємствах сільського господарства, - після досягнення 55
років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови
виконання встановлених норм обслуговування;
жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні,
збиранні та післязбиральній обробці тютюну, - після досягнення
55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;
робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах
і машинах, - за списком виробництв і професій, затверджуваним
у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, - після
досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20
років;
жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві
та виховали п›ятеро і більше дітей, - незалежно від віку і трудового
стажу, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України
тощо.
Пенсія за вислугу років - загальні умови призначення цих
пенсій встановлені в статтях 51-55 Закону України «Про пенсійне
забезпечення». Пенсія за вислугу років встановлюються окремим
категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких
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призводить до втрати професійної працездатності або придатності
до настання віку, що дає право на пенсію за віком.
Право на пенсію за вислугу років мають:
робітники локомотивних бригад і окремі категорії
працівників, які безпосередньо здійснюють організацію
перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному
транспорті та метрополітені;
водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в
технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних
кар›єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи;
механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на
вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад
морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім
суден портових, що постійно працюють на акваторії порту,
службово-допоміжних, роз›їзних, приміського і внутріміського
сполучення);
працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад,
безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних,
пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних,
гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах;
робітники і майстри (у тому числі старші майстри),
безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи
зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання;
деякі категорії артистів театрів та інших театральновидовищних підприємств і колективів відповідно до пункту «ж»
статті 55 тощо.
Особа яка має право на декілька пенсій одночасно (за віком,
по інвалідності, у зв›язку з втратою годувальника), призначається
тільки одна з цих пенсій за її вибором (ст. 10 ч.1 ЗУ «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).
Періоди, що включаються до стажу, який дає право на
пенсію
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Верховна Рада затвердила зміни до статті 40 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо
порядку визначення зарплати для нарахування пенсії.
З 1 січня 2016 року пенсії призначають з урахуванням
зарплати, починаючи з 1 липня 2000 року (за цей період
відомості про заробітну плату пенсіонера надаються відділами
персоніфікованого обліку Пенсійного фонду, тобто пенсіонеру не
потрібно надавати довідки з організацій, де він працював).
До 1 січня 2016 року пенсіонер мав право додатково до
заробітку з 1 липня 2000 року подавати довідку про зарплату за
60 місяців до 1 липня 2000 року. При цьому зарплата до липня
2000 року враховувалася тільки за бажанням пенсіонера та за
умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними
документами. Внесені зміни дозволять «повернути» цю норму.
Документи про зарплату до 1 липня 2000 року допоможуть
тим, хто не мав можливості заробити страховий стаж після 2000
року або отримував у цей період маленьку зарплату. Їхня пенсія
без урахування зарплати до 2000 року виявиться значно нижчою,
ніж могла б бути.
Тим, хто оформив пенсію до 1 січня 2016 року, теж дозволили
при необхідності надавати довідки про заробіток до 1 липня 2000
року.
Яким має бути розмір пенсії у 2016 році?
Згідно з статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» мінімальний розмір пенсії
за віком встановлюється на рівні прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, які втратили працездатність. Відповідно
до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
прожитковий мінімум для зазначеної категорії осіб становить:
- з 1 січня 2016 року – 1074 грн. (з 1 січня мінімальний
розмір пенсії за віком не змінюється, оскільки цей розмір був
встановлений ще з 1 вересня 2015 року);
- з 1 травня 2016 року – 1130 грн. (підвищується на 5,2 %);
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- з 1 грудня 2016 року – 1208 грн. (підвищується на 6,9 %).
У зв’язку з цим з 1 травня і з 1 грудня 2016 року буде
підвищено мінімальний розмір пенсії (крім працюючих
пенсіонерів), обчислений відповідно до статті 28 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
(а також і підвищення до пенсій за понаднормовий стаж).
Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану
з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), після
звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія
перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність, визначеного законом на дату
звільнення з роботи або припинення такої діяльності.
Що стосується інших пенсійних виплат, надбавок і
підвищень до пенсії, які встановлені у відсотках до прожиткового
мінімуму, то вони також перераховуватимуться із збільшенням
прожиткового мінімуму. Зокрема, це:
мінімальні розміри пенсій по інвалідності учасникам
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
мінімальні розміри пенсій шахтарям;
мінімальні пенсійні виплати для інвалідів - учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких
встановлено причинний зв›язок інвалідності з Чорнобильською
катастрофою, та інвалідам війни й учасникам бойових дій;
підвищення до пенсій ветеранам війни та жертвам
нацистських переслідувань;
надбавки особам, які мають статус Почесного донора України;
надбавки на утриманців відповідно до Закону України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб»;
пенсійні виплати відповідно до Закону України «Про пенсії
за особливі заслуги перед Україною».
З 1 березня 2016 року, як і в 2014-2015 роках, пенсії не
підвищуватимуться у зв’язку із зростанням в попередньому році
середньої заробітної плати в країні, оскільки відповідна норма
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(частина друга статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування») зупинена до стабілізації
економічного становища в країні.
Працюючі пенсіонери можуть і надалі здійснювати
перерахунок пенсії (частина четверта статті 42 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»)
через кожні два роки роботи (з урахуванням не менш як 24 місяців
страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку)
пенсії незалежно від перерв у роботі).
Як буде проводитись нарахування пенсії у 2016 році?
Потрібно звернути увагу на те, що при призначенні пенсій
починаючи з 1 січня 2016 року для обчислення пенсій враховується
заробіток працівника лише за даними персоніфікованого
обліку, тобто за періоди страхового стажу з 1 липня 2000 року
і до моменту виходу на пенсію. Заробіток особи за будь-які 60
календарних місяців роботи у період до 1 липня 2000 року буде
враховуватися при обчисленні пенсій тільки в тому випадку, якщо
страховий стаж, починаючи після 1 липня 2000 року, становить
менше 60 місяців.
При призначенні пенсій у 2016 році при обчисленні
заробітку для визначення розміру пенсії застосовуватиметься
показник середньої заробітної плати в країні за останні три роки –
2013, 2014 і 2015 роки (нагадаємо, що урядовим законопроектом
передбачалось у 2016 році при призначенні пенсій застосовувати
показник середньої заробітної плати, який застосовувався у
2015 році, проте ця законодавча пропозиція не була підтримана
народними депутатами України).
При призначенні пенсій у період з 1 січня по 31 грудня
2016 року максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок,
підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії
за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до
пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок
окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед
40

Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень. Цей розмір
не переглядатиметься у зв’язку із збільшенням прожиткового
мінімуму з 1 травня і з 1 грудня 2016 року.
Які документи слід зібрати для призначення пенсії?
віком

Перелік документів, потрібних для призначення пенсії за

До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі
документи:
а) довідка податкової адміністрації про присвоєння
ідентифікаційного номера заявнику.;
б) документи про стаж;
в) довідка про заробітну плату особи за період страхового
стажу до 1 липня 2000р.(за бажанням особи або у випадку, якщо
тривалість страхового стажу після 1 липня 2000 року менше ніж
60 місяців);
г) паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу,
місце ЇЇ проживання (реєстрації) та вік).
Крім паспорта, за документ, що засвідчує місце
проживання особи, приймається довідка уповноважених органів
з місця проживання (реєстрації), в тому числі органів місцевого
самоврядування.
Перелік документів, які надаються при призначенні до
пенсій надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації та
підвищень
а) про перебування на утриманні заявника непрацездатних
членів сім’ї. За такий документ приймаються довідки житловоексплуатаційних або інших організацій з місця проживання
(реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування
про перебування на утриманні чи про спільне проживання із
заявником;
б) посвідченя: учасника війни; учасника бойових дій;
інваліда війни; особи, на яку поширюється чинність Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
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захисту»; документи, що підтверджують наявність заслуг,
передбачених ст.11 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту».
г) документи про визнання заявника реабілітованим або
членом сім›ї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно з
пунктом «г» ст.77 Закону України «Про пенсійне забезпечення»).
д) документи про надання статусу учасника ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від
Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової
пенсії відповідно до Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи»). Такими документами є копія відповідного
посвідчення встановленого зразка;
е) посвідчення «Почесний донор України», «Почесний
донор СРСР» (для встановлення надбавки відповідно до Закону
України «Про донорство крові та її компонентів»).
Перелік документів, які надаються для призначення пенсії із
зниженням пенсійного віку
а) посвідчення учасника бойових дій та довідка військового
комісаріату про період (періоди) участі у бойових діях;
б) довідка медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК)
про визнання особи інвалідом унаслідок поранення, контузії,
каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні
інших обов›язків військової служби (службових обов›язків), або
внаслідок захворювання, пов›язаного з перебуванням на фронті
чи виконанням інтернаціонального обов›язку ;
в) висновок МСЕК щодо причинного зв›язку смерті
особи з пораненням, контузією, каліцтвом, одержаними при
виконанні обов›язків військової служби (службових обов›язків),
або захворюванням, пов›язаним з перебуванням на фронті,
ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням
інтернаціонального обов›язку;
г) довідка МСЕК про визнання особи інвалідом по зору І
групи - сліпим;
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ґ)документи закладу охорони здоров›я про наявність
відповідного захворювання: гіпофізарного нанізму (ліліпути),
диспропорційні карлики;
д) посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та довідка про період (періоди) участі в
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за формою,
затвердженою постановою Державного Комітету СРСР по праці та
соціальних питаннях від 09.03.88 р. №122, або довідка військової
частини, в складі якої особа брала участь у ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС, або довідка архівної установи, або інші первинні
документи, в яких зазначено період роботи, населений пункт чи
об›єкт, де особою проводились роботи по ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС; копія посвідчення потерпілого від Чорнобильської
катастрофи та довідка про період (періоди) проживання (роботи) на
цих територіях, видана органами місцевого самоврядування (при
призначенні пенсії із використанням норм ст.55 Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»›);
е) документи про народження та виховання дитини до
чотирнадцятирічного віку;
є) заява матері про згоду щодо призначення пенсії батьку
або документи, що підтверджують її відсутність (свідоцтво
органу РАГС про смерть, рішення суду про визнання її безвісно
відсутньою тощо), в разі звернення за пенсією батька, яким
здійснювалось виховання п›ятьох або більше дітей чи дитиниінваліда;
ж) клопотання (направлення) про достроковий вихід на
пенсію (для призначення пенсії відповідно до ст.26 Закону
України «Про зайнятість населення»).
Документи, потрібні для призначення пенсії, можуть бути
подані як в оригіналах, так і в копіях, засвідчених у нотаріальному
порядку або адміністрацією підприємства, установи, організації,
що подає документи заявника для призначення пенсії, чи органом,
що призначає пенсію.
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Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки
в оригіналах. У разі якщо підтвердженням страхового стажу є
трудова книжка, подається копія з неї, засвідчена адміністрацією
підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи
або органом, що призначає пенсію.
Звернутися за призначенням пенсії можна в будь-який час
після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць
до досягнення пенсійного віку.
ІV. Соціальна допомога
Які основні види соціальних допомого існують в Україні?
Органами праці та соціального захисту може бути призначена
державна допомога відповідно до Законів України «Про державну
допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям», « Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» таких видів :
- допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, при
народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку;
- допомога на дітей одиноким матерям;
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;
- державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та
дітям – інвалідам;
- житлова субсидія.
Розміри соціальних допомог у 2016 році
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет
на 2016 рік» у 2016 році прожитковий мінімум на одну особу
в розрахунку на місяць складатиме з 1 січня – 1 330 гривень, з
1 травня – 1 399 гривень, з 1 грудня – 1 496 гривень. А для тих,
хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп
населення: для дітей віком до 6 років з 1 січня - 1167 грн, з 1
травня - 1228 грн, з 1 грудня - 1313 грн; для дітей віком від 6 до 18
років з 1 січня - 1455 грн, з 1 травня - 1531 грн, з 1 грудня - 1637
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грн; - для працездатних осіб з 1 січня - 1378 грн, з 1 травня - 1450
грн, з 1 грудня - 1550 грн; для осіб, які втратили працездатність з
1 січня - 1074 грн, з 1 травня - 1130 грн, з 1 грудня - 1208 грн.
Враховуючи зазначене, у 2016 року розміри деяких видів
державної допомоги становитимуть: допомога у зв›язку з
вагітністю та пологами з 1 січня - 344,5 грн, з 1 травня - 362,5
грн, з 1 грудня - 387,5 грн; допомога при народженні дитини
виплачується в розмірі 41280 грн (одноразово - 10320 грн та
щомісячно - 860 грн впродовж 36 місяців); допомога до досягнення
дитиною трирічного віку — 130 грн.;
Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі,
що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму
для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним
доходом сім›ї в розрахунку на одну особу за попередні шість
місяців (максимальний розмір): на дітей віком до 6 років з 1 січня
- 1167 грн, з 1 травня - 1228 грн, з 1 грудня - 1313 грн; на дітей
віком від 6 до 18 років з 1 січня - 1455 грн, з 1 травня - 1531 грн,
з 1 грудня - 1637 грн; на дітей віком від 18 до 23 років (за умови
навчання) з 1 січня - 1378 грн, з 1 травня - 1450 грн, з 1 грудня 1550 грн;
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування (максимальний розмір): на дітей віком до 6 років з 1
січня – 2334 грн, з 1 травня - 2456 грн, з 1грудня - 2626 грн; на
дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня - 2910 грн, з 1 травня - 3062
грн, з 1 грудня - 3274 грн;
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів надається у розмірі різниці між
50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного
віку та середньомісячним сукупним доходом сім›ї в розрахунку
на одну особу за попередні шість місяців (максимальний розмір):
на дітей віком до 6 років з 1 січня - 583,6 грн, з 1 травня - 614 грн,
з 1 грудня — 656,5 грн; на дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня 727,5 грн, з 1 травня - 765,5 грн, з 1 грудня - 818,5 грн;
Допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування (максимальний розмір): на дітей віком до 6 років з 1
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січня - 2334 грн, з 1 травня - 2456 грн, з 1 грудня - 2626 грн; на
дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня - 2910 грн, з 1 травня - 3062
грн, з 1 грудня - 3274 грн; на дітей віком від 18 до 23 років з 1 січня
- 2756 грн, з 1 травня - 2900 грн, з 1 грудня - 3100 грн; щомісячна
грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II
групи внаслідок психічного розладу (мінімальна заробітна плата з
1 січня - 1378 грн, з 1 травня - 1450 грн, з 1 грудня - 1550 грн).
Статею 9 вищезазначеного закону установлено, що 2016
році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований
мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім›ям»
у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для
основних соціальних і демографічних груп населення становить:
для працездатних осіб - 21 відсоток; для дітей - 85 відсотків;
для осіб, які втратили працездатність та інвалідів - 100 відсотків
відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім›ям у 2016 році не може бути більше, ніж 75 відсотків від рівня
забезпечення прожиткового мінімуму для сім›ї.
З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового
мінімуму для призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім›ям у 2016 році становитимуть: для
працездатних осіб з 1 січня — 289,38 грн, з 1 травня - 304,5 грн,
з 1 грудня - 325,5 грн; для осіб, які втратили працездатність, та
інвалідів з 1 січня - 1074 грн, з 1 травня - 1130 грн, з 1 грудня
- 1208 грн; для дітей віком до 6 років з 1 січня - 991,95 грн, з 1
травня - 1043,8 грн, з 1 грудня - 1116,05 грн; для дітей віком від
6 до 18 років з 1 січня - 1236,75 грн, з 1 травня - 1301,35 грн,
з 1 грудня - 1391,45 грн; для дітей віком від 18 до 23 років (за
умови навчання) з 1 січня — 1171,3 грн, з 1 травня - 1232,5 грн, з
1 грудня - 1317,5 грн.
Також встановлено доплату до розміру допомоги на кожну
дитину до 13 років в розмірі - 250 грн, а на кожну дитину віком від
13 до 18 років - 500 грн.
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Яким є розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям?
Розмір допомоги — це різниця між рівнем забезпечення
прожиткового мінімуму для сім’ї (встановлюється щорічно
законом про державний бюджет) та її середньомісячним
сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 % від рівня
забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно
з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів
соціальної допомоги, що затверджується Мінпраці, Мінекономіки,
Мінфіном, Держкомстатом і Держкомсім’ямолоддю. Розмір
соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня
забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення
прожиткового мінімуму для різних категорій осіб, кожного разу
визначаються законом про бюджет на відповідний рік.
Знайте! Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка
входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення
прожиткового мінімуму збільшується на 10 %, а для кожної дитиниінваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної
дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не
перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі
реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за
вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє
батьків є інвалідами I або II групи, — на 20 %.
Для громадян, які отримали статус особи, що проживає і
працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано
статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму
збільшується на 20 %.
Розмір соціальної допомоги з 1 квітня 2015 р. збільшується
на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, а на кожну
дитину віком від 13 до 18 років — на 500 гривень.
Приклад розрахунку допомоги малозабезпеченим сім’ям:
Сім’я складається з 4 осіб (двоє дітей – 10 та 5 років, батько
та мати), середньомісячний дохід сім’ї – 2000 грн.
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Середньомісячний дохід визначається на підставі сумування
всіх доходів родини за попередні шість місяців перед зверненням
за допомогою та діленням суми всіх цих доходів за шість місяців
на 6, тобто визначаєте середню суму ваших доходів за один
місяць. Які доходи враховуються, а які ні, визначено в Методиці
за посиланням: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0112-02.
Далі треба визначити, яку ж суму гарантує держава на
склад родини. Визначається ця сума, з урахуванням даних Закону
України про державний бюджет на відповідний рік (це статті 7 та
9 ЗУ про державний бюджет).
Так, з 01.01.2016 року родині, зазначеній в прикладі, держава
гарантує:
на дорослих - 279,30 грн. (1330 грн. прожиткового мінімуму
помножуєте на 21 %)
на дитину до шести років - 991,95 грн.(1167 грн.
прожиткового мінімуму помножуєте на 85 %)
на дитину від шести до вісімнадцяти років - 1236,75 грн.
(1455 грн. прожиткового мінімуму помножуєте на 85 %)
З 1 січня 2016 року рівень забезпечення прожиткового
мінімуму для призначення допомоги для сім’ї становить: 2786,60
грн. (279,30 грн. х 2 працездатних + 991,25 грн. х 1 дитина до 6
років + 1236,75 дитина від 6 до 18 років).
Розмір допомоги з січня 2016 році становить 786,60 грн.
(2786,60– 2000,00).
Тобто віднімається те, що держава гарантує від того, що
родина фактично має.
Максимальний розмір державної соціальної допомоги з
урахуванням збільшення її розміру на кожну дитину, яка входить
до складу малозабезпеченої сім’ї, не може бути більшим за
прожитковий мінімум для сім’ї.
Умови призначення допомоги на дітей одиноким матерям
та тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від
сплати аліментів
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З 1 січня 2016 року змінено порядок призначення тимчасової
допомоги дітям батьки, яких ухиляються від сплати аліментів та
допомоги на дітей одиноким матерям.
Тимчасова допомога на дітей батьки, яких ухиляються від
сплати аліментів надається у розмірі, що дорівнює різниці між
50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного
віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку
на одну особу за попередні шість місяців.
Максимальний розмір такої допомоги становить:
на дитину до 6 років – 583,5 грн.;
на дитину від 6 до 18 років – 727,5 грн.;
Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі,
що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму
для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним
доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість
місяців. Максимальний розмір такої допомоги становить:
на дитину до 6 років – 1167 грн.;
на дитину від 6 до 18 років – 1455 грн.;
на дитину від 18 до 23 років – 1378 грн. (за умови навчання);
Дії осіб для призначення (продовження) допомоги на
дітей одиноким матерям та тимчасової допомоги дітям,
батьки яких ухиляються від сплати аліментів
Особи, які звертаються до управління соціального захисту
населення за наданням тимчасової допомоги на дітей батьки,
яких ухиляються від сплати аліментів подають:
заяву;
копію свідоцтва про народження дитини;
довідку про реєстрацію місця проживання (перебування)
заявника та дитини;
рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з
батьків аліментів на дитину;
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довідку державної виконавчої служби, що підтверджує
факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців,
що передують місяцю звернення;
декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися
за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється
на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї).
Особи, які отримували допомогу на дітей одиноким матерям
у 2015 році і період виплати припадає на 2016 рік, виплата
допомоги таким особам із врахуванням підвищеного розміру
продовжується до закінчення періоду виплати допомоги без їх
звернення до управління соціального захисту населення.
Особи, які отримували допомогу у гарантованому розмірі
30% прожиткового мінімуму (без врахування доходу сім’ї) подають
лише заяву та декларацію про доходи та майновий стан осіб, що
звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги
(заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї).
Особи, які звертаються за призначення допомоги на дітей
одиноким матерям вперше подають:
заяву;
витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом
державної реєстрації актів цивільного стану із зазначенням
підстави внесення відомостей про батька дитини до актового
запису про народження дитини відповідно до абзацу першого
частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;
копію свідоцтва про народження дитини;
довідку про проживання дитини з матір›ю, видана за місцем
проживання сім›ї;
декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися
за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється
на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї).
Особливості в наданні допомоги на дітей одиноким матерям
та тимчасової допомоги дітям батьки, яких ухиляються від сплати
аліментів Якщо батьки отримували допомогу на дітей одиноким
матерям та тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляється
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від сплати аліментів у визначеному гарантованому розмірі (без
врахування доходу сім›ї), їм надано право на отримання зазначених
допомог з 1 січня 2016 року, за умови її звернення до органу
соціального захисту населення у періоді з січня по березень 2016
року. Одинокі батьки повинні в управлінні соціального захисту
населення подати заяву та заповнити декларацію про доходи та
майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів
соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про
доходи кожного члена сім’ї) за 6 місяців (липень-грудень 2015
року).
При призначенні допомоги на дітей одиноким матерям та
тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів не передбачено здійснення соціальними інспекторами
нагляду щодо факту спільного проживання та ведення господарства
матері з батьком дітей. Проте соціальні інспектори мають право
перевіряти достовірність наданих та задекларованих даних про
доходи її отримувачами шляхом запитів до територіальних
органів ДФС, підприємств, установ, організацій усіх форм
власності, інших органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
Яким є розмір державної соціальної допомоги інвалідам з
дитинства та дітям – інвалідам у 2016 році?
Так, розмір державної соціальної допомоги (з урахуванням
норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.08 № 265
«Деякі питання пенсійного забезпечення громадян» (зі змінами) з
01.05.2016 року становить:
для інвалідів з дитинства І групи підгрупи А – 2 322,0 грн.;
для інвалідів з дитинства І групи підгрупи Б – 1 695,0 грн.;
для інвалідів з дитинства ІІ групи – 1130,0 грн.;
для інвалідів з дитинства ІІІ групи – 1130, 0 грн.;
для інвалідів з дитинства ІІ груп з надбавкою на догляд –
1130,0 грн.;
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для інвалідів з дитинства ІІІ груп з надбавкою на догляд –
1130,0 грн.;
для дітей-інвалідів (без надбавки на догляд) – 1130,0 грн.;
для дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на
догляд – 2019,0 грн.;
для дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд – 1405,0
грн.;
для дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою
на догляд – 2 322,0 грн.;
для дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд –
1556,5 грн.;
для дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з
Чорнобильською катастрофою від 0 до 18 років – 1186,5 гривень.
для дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане
з Чорнобильською катастрофою до 6 років з надбавкою на догляд
– 2414,5 гривень.
для дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з
Чорнобильською катастрофою до 6 років з надбавкою на догляд –
1800,5 гривень.
для дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане
з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на
догляд – 2717,5 гривень.
для дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з
Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на
догляд – 1952,0 гривень.
Що означає «соціальне обслуговування»?
Соціальне обслуговування — система соціальних заходів,
яка передбачає сприяння, підтримку і послуги, що надають
соціальні служби, окремим особам чи групам населення для
подолання або пом’якшення життєвих труднощів, підтримки їх
соціального статусу та повноцінної життєдіяльності.
Соціальне обслуговування є однією з двох основних,
визначених законом, форм надання соціальних послуг. На
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відміну від другої основної форми — матеріальної допомоги,
соціальне обслуговування передбачає конкретні дії надавачів
соціальних послуг, спрямовані на задоволення потреб набувачів
цих послуг — виконання робіт, побутова допомога психологічна
допомога тощо.
Соціальне обслуговування здійснюється шляхом надання
соціальних послуг:
- за місцем проживання особи (вдома);
- у стаціонарних інтернатних установах та закладах;
- у реабілітаційних установах та закладах;
- в установах та закладах денного перебування;
- в установах та закладах тимчасового або постійного перебування;
- у територіальних центрах соціального обслуговування;
- в інших закладах соціальної підтримки (догляду).
В яких випадках та за яким порядком можна отримати
соціальну допомогу вдома?
Відділення соціальної допомоги вдома створене для
надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування
громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з
частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи
рухової активності) та потребують
сторонньої допомоги,
надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з
медичним висновком, а саме:
громадян похилого віку;
інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів
унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний
сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування
відповідно до Закону
України «Про загальнообов›язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності»;
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- хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період
до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири
місяці).
Відділення не здійснює
надання соціальних послуг
громадян, які потребують цілододового стороннього догляду.
Право на позачергове надання соціальних
послуг
відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани
війни, особи, на яких поширюється дія Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,жертви
нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії,
особи, депортовані за національною ознакою.
У складі відділень можуть створюватись спеціалізовані
бригади соціальних робітників та соціальних працівників для
надання платних соціальних послуг, що визначені в Переліку
платних соціальних послуг, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 14 січня 2004 року №12 «Про порядок
надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку».
Перелік соціально-побутових послуг, що надаються
відділенням соціальної допомоги вдома
Відділенням надаються такі соціальні послуги:
- придбання та доставка товарів з магазину або ринку за
кошти обслуговуваних громадян, приготування (допомога в
приготуванні) їжі, годування, доставка гарячих обідів, в тому
числі з їдалень, пунктів харчування, доставка книг, газет, журналів
тощо, транспортні послуги;
- виклик лікаря, придбання та доставки медикаментів за
кошти обслуговуваних громадян, надання допомоги в проведенні
періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування
хворих в закладах охорони здоров’я, організація проведення
консультацій лікарів та інших спеціалістів;
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- допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, у
дотриманні особистої гігієни, виконанні різних видів дрібних
ремонтних робіт помешкання, одягу, забезпечення паливом;
- оформлення документів на отримання субсидій по оплаті
житлово-комунальних послуг, оплата платежів, інших видів
соціальної допомоги;
- читання преси;
- допомога в обробітку присадибних ділянок (площа
обробітку присадибних ділянок визначається разом з місцевим
органом виконавчої влади, але не більше 0,02 га);
- оформлення документів на санаторно-курортне лікування,
влаштування до будинку-інтернату чи стаціонарного відділення
територіального центру, геріатричного будинку-інтернату,
пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного
інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних установ;
- сприяння у забезпеченні необхідними технічними та
іншими засобами реабілітації;
- оформлення замовлень та організація контролю за
своєчасним і якісним наданням послуг підприємствами торгівлі,
громадського харчування, побуту, зв’язку, службами житловокомунального господарства, закладами культури, колективними
сільськогосподарськими підприємствами тощо;
- створення умов для посильної праці, організації трудової
терапії вдома;
- вирішення за дорученням обслуговуваних громадян питань
у державних органах влади, на підприємствах, в установах і
організаціях;
- інші соціальні послуги.
У тимчасове користування обслуговуваних громадян
можуть передаватися наявні у відділенні технічні та інші
засоби реабілітації, засоби малої механізації, предмети першої
необхідності, окремі побутові прилади тощо.
Умови прийняття на обслуговування до відділення
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Для надання соціальних послуг громадяни подають письмову
заяву структурному підрозділу з питань соціального захисту
населення місцевої державної адміністрації яке в триденний
строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони
здоров›я за місцем проживання/перебування громадянина
для одержання медичного висновку про його здатність до
самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі;
до відповідного підприємства, установи, організації, що надають
послуги з утримання будинкових споруд та прибудинкових
територій, або виконавчого органу сільської(селищної) ради за
місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад
сім›ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб.
З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень
речових прав на нерухоме майно громадян, а також наявності
(відсутності) укладених такими громадянами договорів
довічного утримання (догляду) посадова особа цього підрозділу
в триденний строк після надходження відповідної письмової
заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно шляхом безпосереднього доступу до нього
відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина.
У п’ятиденний строк надають медичний
висновок,
довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому
приміщенні/будинку осіб, структурному підрозділу з питань
соціального захисту населення який в одноденний строк після
їх надходження приймає рішення про надання або відмову в
наданні соціальних послуг з урахуванням пунктів і надсилає такі
документи територіальному центру разом із заявою громадянина
та інформацією з Державного реєстру прав.
Після надходження зазначених документів територіальний
центр протягом строку, визначеного у державних стандартах
соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби отримувача
соціальної послуги, встановлює групу рухової активності,
визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає
індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання
соціальних послуг, про що видається відповідний наказ.
56

На підставі даних карти визначення індивідуальних
потреб отримувача соціальної послуги та медичного висновку
складається індивідуальний план надання соціальної послуги,
після чого між громадянином і територіальним центром
укладається договір, в якому зазначаються зміст та обсяг послуги,
порядок оплати, обумовлюються періодичність, строки надання
соціальної послуги відділенням соціальної допомоги вдома, інші
умови.
Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами
договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним
планом надання соціальної послуги з догляду вдома надає
соціальну послугу з догляду вдома постійно (III група рухової
активності - два рази на тиждень, IV – три рази, V - п’ять разів),
періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у
договорі період), організовує надання передбачених договором
послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає
заходів до їх задоволення.
Хто має право на отримання безкоштовних соціальних
послуг та за яких умов?
Державні та комунальні соціальні служби надають
безоплатні соціальні послуги таким трьом групам осіб:
– одиноким громадянам, тобто громадянам, які не мають
рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу; і не здатним
до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою,
інвалідністю;
– громадянам, чий середньомісячний сукупний дохід нижче
встановленого прожиткового мінімуму і які знаходяться у складній
життєвій ситуації у зв’язку зі стихійними лихами, катастрофами,
які є біженцями внаслідок збройних та міжетнічних конфліктів,
безробіттям та перебувають на обліку в державній службі
зайнятості як такі, що шукають роботу;
– дітям та молоді, які знаходяться у складній життєвій
ситуації у зв’язку з інвалідністю, хворобою, сирітством,
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безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і жорстоким
ставленням у сім’ї.
Безоплатні соціальні послуги надаються в обсягах,
визначених державними стандартами соціального обслуговування.
Кому можуть надаватися соціальні послуги за плату?
Порядок надання платних соціальних послуг та їх перелік
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня
2004 р. №12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та
за твердження їх переліку». Відповідно до зазначеної постанови,
платні соціальні послуги надаються:
особам, які знаходяться у складній життєвій ситуації у
зв’язку зі стихійними лихами, катастрофами, які є біженцями
внаслідок збройних та міжетнічних конфліктів, безробіттям та
перебувають на обліку в державній службі зайнятості як такі,
що шукають роботу, і мають середньомісячний сукупний дохід
вищий від встановленого прожиткового мінімуму;
особам, які у зв’язку з хворобою, інвалідністю чи похилим
віком не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої
підтримки та мають родичів, які по закону зобов’язані їх
утримувати і надавати допомогу;
іншим особам, у тому числі іноземцям, і особам без
громадянства, які потребують соціальних послуг та мають
можливість їх оплачувати.
Перелік платних соціальних послуг (вичерпний)
1. Ведення домашнього господарства.
2. Придбання і доставка продовольчих, промислових та
господарських товарів, медикаментів, книг і періодичних видань.
3. Організація харчування.
4. Надання послуги з використання ліжкомісця у закладах
(установах), що надають соціальні послуги.
5. Надання у користування м’якого та твердого інвентарю.
6. Транспортні послуги.
7. Перукарські послуги.
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8. Прання білизни та одягу.
9. Надання послуг із забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації і здійснення їх ремонту.
10. Пошиття і ремонт одягу та взуття.
11. Надання послуг з виконання ремонтних робіт.
12. Надання допомоги у користуванні послугами зв’язку.
13. Надання допомоги у проведенні сільськогосподарських
робіт, у тому числі з використанням сільськогосподарської
техніки, догляд за свійськими тваринами.
14. Надання допомоги в оплаті комунальних послуг та
здійсненні інших платежів.
15. Надання допомоги в оформленні документів та написанні
листів.
16. Організація консультування з питань законодавства
(оформлення правових документів, адвокатські та нотаріальні
послуги).
17. Представництво інтересів в органах державної влади,
установах, підприємствах та організаціях.
18. Освітні послуги.
19. Організація надання послуг спеціалістами-дефектологами.
20. Організація дозвілля.
21. Організація надання послуг з психодіагностики,
психологічної корекції та психологічної реабілітації.
22. Здійснення профілактичних та санітарно-гігієнічних
заходів за місцем проживання (перебування).
23. Забезпечення супроводження.
24. Організація надання консультацій лікарями за місцем
проживання (перебування).
25. Допомога у працевлаштуванні (крім роботи за кордоном).
Довідник
територіальних
центрів
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) станом на 01.01.2016
року з адресами та телефонами можна переглянути за посиланням:
http://mlsp.kmu.gov.ua/document/186668/t.xls.
Що таке «соціальні послуги»?
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Згідно із Законом, соціальні послуги — це комплекс
заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які
перебувають у складних життєвих обставинах та потребують
сторонньої до помоги, з метою поліпшення або відтворення
їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до
повноцінного життя.
У законі зазначено, що можуть надаватися, зокрема, такі
види послуг, як:
– соціально-побутові — забезпечення продуктами
харчування, м’яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням,
транспортними послугами, засобами малої механізації, здійснення
соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та
доставка медикаментів тощо;
– психологічні — надання консультацій з питань психічного
здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним
середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на
вивчення соціально-психологічних характеристик особистості,
з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації,
надання методичних порад;
– соціально-педагогічні — виявлення та сприяння розвитку
різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних
життєвих обставинах, організація індивідуального навчального,
виховного та корекційного процесів, дозвілля, спортивнооздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також
залучення до роботи різноманітних закладів, громадських
організацій, зацікавлених осіб;
– соціально-медичні — консультації щодо запобігання
виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи,
збереження, підтримка та охорона її здоров’я, здійснення
профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, трудотерапія;
– соціально-економічні — задоволення матеріальних
інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих
обставинах, що реалізуються у формі надання натуральної чи
грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових
компенсацій;
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– юридичні — надання консультацій з питань чинного
законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб,
які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння
застосуванню державного примусу і реалізації юридичної
відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій що
до цієї особи (оформлення правових документів, адвокатська
допомога, захист прав та інтересів особи тощо);
– послуги з професійної реабілітації осіб з обмеженими
фізичними можливостями — комплекс медичних, психологічних,
інформаційних заходів, спрямованих на створення сприятливих
умов для реалізації права на професійну орієнтацію та підготовку,
освіту, зайнятість;
– інформаційні послуги — надання інформації, необхідної
для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги);
розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань
(просвітницькі послуги); поширення об’єктивної інформації про
споживчі властивості та види соціальних послуг, формування
певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем;
– інші соціальні послуги.
Які заклади надають соціальні послуги людям «третього
віку»?
В основному це такі державні та комунальні заклади, як:
– територіальний центр соціального обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян — це
спеціальна державна (або комунальна) установа, що надає біля 45
видів послуг одиноким та одиноко проживаючим непрацездатним
громадянам, пенсіонерам, інвалідам та іншим соціальнонезахищеним громадянам, які перебувають у складних життєвих
обставинах. Соціальні послуги надаються через відділення
соціальної допомоги вдома, відділення медико-соціальної
та соціально-побутової реабілітації, стаціонарні відділення,
відділення організації надання грошової та натуральної
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допомоги та інші структурні підрозділи, соціально спрямовані на
підтримання життєдіяльності і соціальної активності клієнтів;
– будинок-інтернат загального профілю для громадян
похилого віку та інвалідів — стаціонарна соціально медична
установа загального типу для постійного проживання громадян
похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, які потребують
постійного стороннього догляду, побутового і медичного
обслуговування;
– спеціальний будинок-інтернат для громадян похилого
віку та інвалідів — стаціонарна соціально медична установа,
призначена для постійного проживання осіб похилого віку,
інвалідів та громадян похилого віку, які потребують тільки
побутового та медичного обслуговування;
– геріатричний пансіонат — стаціонарна соціальномедична установа для проживання осіб з вираженими віковими
порушеннями психіки, підтвердженими висновком лікарськоконсультативної комісії органів охорони здоров’я;
– пансіонат для ветеранів війни та праці — стаціонарна
соціально-медична установа інтернатного типу підвищеної
комфортності.
Як проміжна ланка між стаціонарним доглядом і доглядом
у громаді створюються спеціалізовані житлові будинки для
ветеранів та інвалідів.
V. Довічне утримання, дарування та спадкування майна
Що таке договір довічного утримання ?
За договором довічного утримання (догляду) людина, що
бажає щоб за нею доглядали (відчужувач) передає іншій людині
чи організації, яка буде доглядати у власність своє житло чи інше
нерухоме майно, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати
відчужувача утриманням та можливо й доглядом довічно.
Договір довічного утримання укладається у письмовій
формі та підлягає нотаріальному посвідченню.
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У договорі довічного утримання можуть бути визначені
всі види матеріального забезпечення, а також усі види догляду
(опікування), якими набувач має забезпечувати відчужувача.
Набувач зобов’язаний у разі смерті відчужувача поховати
його, навіть якщо це не було передбачено договором довічного
утримання.
Набувач не має права до смерті відчужувача продавати,
дарувати, міняти майно, передане за договором довічного
утримання, укладати щодо нього договір застави, передавати
його комусь у власність.
Договір довічного утримання може бути розірваний за
рішенням суду:
1) на вимогу відчужувача якщо особа що отримала майно не
виконує, або неналежного виконує свої обов’язки;
2) на вимогу набувача.
Якщо суд прийме рішення про розірвання договору довічного
утримання відчужувач набуває право власності на майно, яке було
ним передане, і має право вимагати його повернення.
У цьому разі витрати, зроблені набувачем на утримання
відчужувача, не підлягають поверненню.
Дарування майна
Доволі часто для оформлення передачі однією особою іншій
право власності на майно використовують договір дарування.
За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає
або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні
(обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. За
формою договір дарування може укладатись в усній чи письмовій
формі. В окремих випадках передбачено обов’язкове нотаріальне
посвідчення письмового договору, це стосується, наприклад,
нерухомого майна. Так, відповідно до частини другої статті
719 Цивільного кодексу України договір дарування нерухомої
речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному
посвідченню. При посвідченні договору дарування нотаріус
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перевіряє документи осіб, які звернулися за вчиненням
нотаріальної дії та документи, що підтверджують право власності
на майно, що дарується.
Дарувальник має право вимагати розірвання договору
дарування нерухомого майна, якщо обдаровуваний умисно вчинив
злочин проти життя, здоров’я, власності дарувальника, його
батьків, дружини (чоловіка) або дітей. Звертатись до суду, про
розірвання договору дарування можна протягом року, з моменту
коли виникли підстави для розірвання.
Види спадкування
Спадкування – це перехід прав та обов’язків від померлої
фізичної особи до інших осіб (інакше кажучи, спадкоємцям).
Прийняти на себе можна всі права і обов’язки, які раніше
належали померлій.
Спадкування буває двох видів. Перший і очевидний –
за заповітом. Якщо його не було складено, то майно можна
успадковувати другим способом – за законом.
Оформлення документів в обох випадках є аналогічним.
Спадкування за заповітом
Заповітом є особисте розпорядження людини на випадок
своєї смерті. Заповіт складається в письмовій формі і лише
особисто. Особа, що складає заповіт називається заповідач, а
ті хто за заповітом отримають майно після смерті заповідача –
спадкоємці. Своїми спадкоємцями заповідач може обрати одну
або кілька осіб, при цьому не важливо чи має заповідач з ними
сімейні відносини.
Заповідач має право скласти заповіт щодо усього свого
майна або частини. Також заповідач у заповіті може зобов’язати
спадкоємця вчинити певні дії після своєї смерті, зокрема щодо
розпорядження особистими паперами, визначення місця
поховання та ін.
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Майно заповідача не у всіх випадках розподіляється як
вказано у заповіті. Так, окремим категорії спадкоємців отримують
певну частку майна, незалежно від того, чи вказані у заповіті. Право
на обов’язкову частку у спадщині мають малолітні, неповнолітні,
повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова
(вдівець) та непрацездатні батьки. Ці особи спадкують, незалежно
від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з
них у разі спадкування за законом.
Отже, якщо навіть у заповіті їх не вказано серед спадкоємців,
вони все одно отримують частину майна. Розмір обов’язкової
частки у спадщині може бути зменшений судом з урахуванням
відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших
обставин, які мають істотне значення.
Кожен заповідач має право у будь-який час внести зміни у
заповіт або скасувати його. Також заповідач може скласти новий
заповіт який автоматично скасовує попередній заповіт.
Окремим різновидом заповіту, є заповіт подружжя. Цей вид
заповіту передбачає, що частка у праві спільної сумісної власності
після смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя,
який його пережив. І лише після смерті другого з подружжя право
на спадкування мають особи, визначені подружжям у заповіті.
Важливо, що за життя кожен з подружжя має право відмовитися
від спільного заповіту. Така відмова підлягає нотаріальному
посвідченню.
Нотаріус та інша службова особа, яка посвідчує заповіт,
свідки і т.д., не мають права до смерті спадкодавця розголошувати
відомості про складення заповіту та його зміст.
Порядок оформлення спадщини
Процедура спадкування починається лише після смерті
особи.
Перше, що необхідно зробити спадкоємцям, – звернутися
до державного нотаріуса за місцем останнього проживання
померлого і написати заяву про прийняття спадщини. У Порядку
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вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року №
296/5, визначено, що місце відкриття спадщини підтверджується
довідкою житлово-експлуатаційної організації, адресного бюро
або військкомату. Якщо точних даних про місце проживання
немає, місцем відкриття спадщини вважають місцезнаходження
нерухомого майна або основної його частини.
Зробити це потрібно якомога швидше, в термін не більше
шести місяців. Заява за непрацездатних або неповнолітніх пишуть
батьки або офіційні опікуни. Спадкоємець за заповітом або за
законом може відмовитися від прийняття спадщини протягом
шести місяців. Заява про відмову від прийняття спадщини
подається нотаріусу за місцем відкриття спадщини. В такому
випадку частка переходить до інших спадкоємців і розподіляється
між ними порівну. Правда, у відмові можна вказати перехід своєї
частки на користь іншої особи. Нарешті, якщо потенційний
спадкоємець пропустив строк подачі заяви, то він буде вважатися
особою, яка не прийняла спадщину.
До нотаріуса слід йти з певним набором документів. До
нього відносять свідоцтво про смерть заповідача (оригінал
+ копія), виписку з будинкової книги, довідку з останнього
місця проживання спадкодавця. Також беруть свій паспорт і
всі правовстановлюючі документи на успадковане майно. Це,
зокрема, може бути договір дарування і купівлі-продажу, виписка
з Держреєстру про наявність права власності і т. д. Якщо в
спадок вступають за законом, додатково надають все, що може
підтвердити спорідненість з померлим. Це, наприклад, може бути
свідоцтво про народження або укладення шлюбу.
Нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину на
нерухоме майно. Далі спадкоємець зобов’язаний зареєструвати
своє право на володіння нерухомим майном у Держреєстрі. З
моменту державної реєстрації цього майна у спадкоємця виникає
безпосереднє право власності.
У решті решт спадкоємець (або кожен з них) отримує на руки
правовстановлюючий документ, в якому підтверджується його
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право на володіння майном (при наявності декількох спадкоємців
в документі вказують частку кожного). З цього моменту
спадкоємець стає повноправним власником (співвласником)
будинку.
Спадкування землі
У загальному випадку процедура успадкування земельних
ділянок практично не відрізняється від процесу отримання
будинку в спадок. Однак якщо немає заповіту, то для вступу в
спадщину за законом доведеться знайти і надати додаткові
документи. Це, зокрема, правовстановлюючі документи на
земельну ділянку. Наприклад, свідоцтво про довічне право
власності на землю, договори дарування, купівлі-продажу, ренти
або міни. Крім того, в місцевому відділенні Держреєстру треба
взяти кадастровий паспорт на земельну ділянку із зазначенням
у ньому його кадастрової вартості на день смерті заповідача.
Ще беруть довідку, що підтверджує відсутність обтяжень на
землю. Такими можуть бути накладення арешту або внесення в
заставу кредиту. Нарешті, додають довідку про оціночну вартість
земельної ділянки, згідно з якою визначають розмір державного
мита для проведення реєстрації. Цей документ отримують в будьякий незалежної оцінної організації.
Слід розуміти: якщо на момент смерті власника ділянки
земля не була правильно зареєстрована і не мала кадастрового
номера, то спадкоємцеві (спадкоємцям) доведеться пройти цей
шлях самостійно. Щоб не отримати відмову (адже юридично
право успадкування ще не вступило в силу) і не витратити гроші
на процедуру даремно, краще відразу попросити нотаріуса
самостійно подати офіційний запит до державної служби кадастру
і отримати цей документ.
Чималу складність представляє собою поділ землі
на частини між усіма спадкоємцями. У тих випадках, коли
розмір і характеристики дозволяють, ділянку ділять між усіма
спадкоємцями в рівних частках. Але нерідко ділити практично
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нічого. В такому випадку вирішити питання можна за допомогою
укладення договору з іншими спадкоємцями, виплати їм
фінансової чи іншої компенсації і т. д. Всі неврегульовані претензії
вирішують в судовому порядку.
Якщо померлий залишив після себе не тільки будинок і
ділянку, а й інше істотне майно (наприклад автомобіль, депозит
в банку або частку акцій в підприємстві), про їх розподіл можна
домовитися один з одним і закріпити рішення документально.
Або, як і в інших випадках, звернутися до суду.
році?

Як змінилася процедура оформлення спадщини у 2016

Із підписанням Президентом України Закону України „Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо деяких
питань спадкування)”, який набрав чинності з 1 січня 2016 року,
було скасовано обов’язкову оцінку майна і запроваджено нульову
ставку оподаткування спадщини для спадкоємців першої та другої
черг, що звичайно, спростило та здешевило порядок оформлення
спадщини.
Таке спрощення також пов’язане із реформою децентралізації
органів місцевого самоврядування, оскільки передбачає
можливість мешканцями сіл оформляти необхідні документи, що
стосуються спадкування, за місцем офіційного проживання.
У сільських населених пунктах – уповноважені на це
посадові особи органу місцевого самоврядування (можливо, це
буде секретар сільської ради) мають право видавати свідоцтва
про право на спадщину та свідоцтва про право власності на
частку в спільному майні подружжя, в разі смерті одного з
подружжя. Але! Секретар сільської ради може вчиняти такі
дії – лише за умови, якщо він: має вищу юридичну освіту,
досвід роботи у галузі права не менше трьох років, пройшов
протягом року стажування у державній нотаріальній конторі
або приватного нотаріуса, завершив навчання щодо роботи з
єдиними та державними реєстрами, що функціонують в системі
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Міністерства юстиції України, та склав іспит із спадкового права
у порядку, встановленому Міністерством юстиції України. Нині
незначна частина секретарів має право здійснити такі дії, однак в
майбутньому їх кількість буде зростати.
Поновлення пропущеного
спадщини в разі його пропуску

строку

для

прийняття

Інколи через незнання норм закону, або через інші причини
(наприклад, перебування за кордоном на навчанні, на роботі, у
тривалому відрядженні, на лікуванні, відбування покарання)
спадкоємці не встигають подати заяву до нотаріальної контори
про прийняття спадщини у шестимісячний строк, встановлений
Цивільним кодексом України. Фактично, таке неподання заяви з
боку спадкоємця свідчить про його бездіяльність, та відповідно, є
відмовою у прийнятті ним спадщини.
Станом на сьогодні є два варіанти (способи) вирішення цієї
проблеми:
Перший - подати повторно заяву нотаріусу про прийняття
спадщини у випадку, якщо решта спадкоємців, які прийняли
спадщину, нададуть нотаріусу свою письмову згоду;
Другий - звернутися до суду про встановлення додаткового
строку для прийняття спадщини.
Перед поданням позовної заяви до суду, корисно звернутися
до кваліфікованого юриста, адвоката з метою аналізу конкретної
проблеми, надання юридичної консультації, а в необхідних
випадках – для представництва інтересів в суді.
Позов про призначення додаткового строку для прийняття
спадщини подається до інших спадкоємців, а якщо їх немає,
або вони відмовилися від спадщини, не прийняли її, були
усунені від спадкування, в такому випадку відповідачем буде
виступати територіальна громада в особі органів місцевого
самоврядування за місцем відкриття спадщини (тобто за місцем
смерті спадкодавця).
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Для встановлення додаткового строку для прийняття
спадщини потрібно довести в позовній заяві поважність причин
пропущення первинного шестимісячного строку встановленого
Цивільним кодексом України.
Наприклад, такими причинами, як вже зазначалося вище,
можуть бути стан здоров’я спадкоємця, його перебування за
кордоном на навчанні, на роботі, у тривалому відрядженні,
відбування покарання і неможливість прибуття для прийняття
спадщини тощо. Такі обставини мають бути підтверджені
документально.
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За правовою допомогою Ви маєте можливість звернутись:
Вінницький місцевий центр з
надання безоплатної вторинної
правової допомоги
м. Вінниця, вул. Порика, 29
тел./факс: (0432) 56-01-80
Електронна адреса: vinnytsya1.vinnytsya@legalaid.gov.ua
Гаряча лінія: 0800-21-31-03
Веб-сайт: www.legalaid.gov.ua
Громадська організація
«Центр Поділля-Соціум»
м. Вінниця, вул. Некрасова, 25 ауд.212-213
тел.: 096-440-05-41
Електронна адреса: prozenkvin@ukr.net
Веб-сайт: www.pscenter.org.ua
Звертаємо увагу, що матеріали довідника носять
інформаційний характер і вирішення конкретних ситуацій
потребує консультацій зі спеціалістом.
У довіднику використано законодавство станом на
01.07. 2016 року.
До нормативно-правових документів постійно вносяться
уточнення та зміни, тому наведена інформація не є офіційним
роз’ясненням чинного законодавства України.
Матеріали підготовлено Громадською організацією «Центр
Поділля-Соціум» в рамках реалізації Проекту «Пенсіонер це етап
життя – зробимо його захищеним»
«Проект «Пенсіонер це етап життя – зробимо його
захищеним» виконується в рамках Проекту «Доступна та якісна
правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським
бюро міжнародної освіти за підтримки Уряду Канади та
Програмної
ініціативи «Права людини та правосуддя»
Міжнародного фонду «Відродження»»
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