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Матеріали громадської експертизи Міністерства праці та 
соціальної політики України 

 
 
 
Громадська організація „Центр громадської адвокатури” направила запит стосовно 

проведення громадської експертизи Міністерства праці та соціальної політики України у сфері 
упорядкування системи надання пільг. 

В запиті про проведення громадської експертизи зазначалося: 
Актуальність проблеми. На сьогоднішній день право на пільги має більше третини 

населення України. Загальний обсяг пільг потребує щороку все більше і більше коштів, які є 
значним навантаженням на бюджет та не дозволяє задовольнити інші потреби. Держава 
неспроможна забезпечити кошти на всі передбачені та задекларовані пільги. В Україні є понад 
600 видів пільг, які передбачені більш ніж 50 законодавчими та іншими нормативними актами, 
і цей перелік постійно поповнюється новими без передбачення їх належного фінансування. 
Крім того не визначені норми споживання або вони є значно завищеними, а також є проблеми 
обліку наданих пільгових послуг, контролю за їх якістю та обсягом споживання. Проблема 
полягає у відсутності зв’язку пільг з фактичними потребами осіб, адресності. Пільги надаються 
за належність до певної категорії без врахування потреб.  

Попередні стратегії, концепції, які стосувалися упорядкування системи надання пільг, 
врахування адресних підходів так і не були втілені в життя. Нова Стратегія упорядкування 
системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року була затверджена 
Розпорядженням КМУ від 03.06.2009 року № 596-р., також на її виконання було затверджено 
план заходів з реалізації Стратегії, однак до розробки та прийняття цих актів не була залучена 
громадськість.      

Мета проведення громадської експертизи – на основі громадського аналізу проведення 
оцінки діяльності Міністерства праці та соціальної політики України у сфері упорядкування 
системи надання пільг, ефективності прийняття і виконання рішень, підготовка пропозицій 
щодо шляхів вирішення проблем реформування та застосування пільг в Україні.  

Предмет громадської експертизи – діяльність Міністерства праці та соціальної політики 
України у сфері упорядкування  системи надання пільг. В тому числі: 

- стан реалізації Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим категоріям 
громадян до 2012 року; 

- стан виконання плану заходів з реалізації Стратегії упорядкування системи надання 
пільг окремим категоріям громадян до 2012 року; 

- діяльність Міжвідомчої комісії з упорядкування системи надання пільг; 
- проведення публічних обговорень та залучення організацій громадського сектору, 

проведення громадських консультації до розробки та реалізації заходів щодо 
упорядкування та реформування системи надання пільг; 

- розробка шляхів вирішення питання щодо посилення адресності надання пільг, 
реалізації принципу соціальної справедливості у забезпеченні соціальних Прав 
Людини. 
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Громадська експертиза передбачає також отримання інформації та завірених копій 
документів в межах компетенції Міністерства праці та соціальної політики України. Перелік 
документів та інших матеріалів, які необхідні для проведення цієї громадської експертизи:   
1. Інформація про кількість, дати засідань Міжвідомчої комісії з упорядкуваннясистеми 

надання пільг з часу її створення. Контактна інформація комісії; 
2. Копії протоколів засідань Міжвідомчої комісії з упорядкування системи надання пільг та 

інших документів фіксування результатів її діяльності.  
3. Дані про джерела інформування громадськості через засоби масової інформації про хід і 

результати здійснення заходів щодо реалізації Стратегії упорядкування системи надання 
пільг окремим категоріям громадян до 2012 року (п.13 Розпорядження КМУ від 07.10.2009р. 
№ 1192-р) 

4. Інформація про кількість, предмет та результати проведених публічних обговорень за 
участю громадськості щодо упорядкування та реформування системи пільг, а також перелік 
організацій громадського сектору, які були залучені до обговорень.  

5. Інформація про заходи, результати роботи комісії та міністерства щодо шляхів вирішення 
питання реформування системи пільг через адресність їхнього надання. 

6. Інформація про проекти Законів, інших правових актів, спрямованих на удосконалення 
системи надання пільг, посилення їх адресності, які розроблені Міністерством праці та 
соціальної політики на виконання Стратегії. 

7. Копії (або джерела опублікування) проектів Законів, інших правових актів, спрямованих на 
удосконалення системи надання пільг, посилення їх адресності, які розроблені 
Міністерством праці та соціальної політики на виконання Стратегії. 

8. Копія довідки (іншого документу) про стан виконання плану заходів з реалізації Стратегії 
упорядкування системи надання пільг Міністерством (у відповідності до ч.2 Розпорядження 
КМУ від 07.10.2009 року № 1192-р). 

9. Інформація про результати інвентаризації системи пільг, визначення категорій громадян, 
які мають право на пільги та види належних їм пільг (ч.1 Плану заходів реалізації Стратегії). 

10. Інформація про результати проведення аналізу вартості пільг, передбачених 
законодавством для кожної категорії громадян, які мають право на пільги в розрізі видів 
послуг та фактичного обсягу їх споживання (ч.2 Плану заходів реалізації Стратегії). 

11. Інформація про результати проведення соціального та економічного моніторингу видів 
пільг, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів (ч.3 Плану заходів 
реалізації Стратегії). 

12. Інформація про персональний склад робочої групи, копії протоколів її засідань, 
результати роботи групи з розроблення законопроектів щодо упорядкування системи 
надання пільг громадянам, які мають право на пільги за соціальною та професійною 
ознаками (ч.4 Плану заходів реалізації Стратегії). 

13. Інформація про результати підготовки пропозицій, а також їх розгляду які стосуються 
внесення змін до законів, які регулюють питання надання пільг найменш захищеним 
верствам населення та особам що мають особливі заслуги перед батьківщиною «виходячи 
з єдиних принципів і критеріїв за встановленими законодавством нормами та нормативами 
споживання» (ч.8 Плану заходів реалізації Стратегії). 

 
У відповідь на наш запит було отримано ряд документів, які наводимо нижче. 
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МІНІСТЕРСТВО 
ПРАЦІ  ТА СОЦІАЛЬНОЇ  ПОЛІТИКИ  УКРАЇНИ 

 
Н А К А З 

м.  Київ 
 

20.09.2010                                                                                              №   282 
Про проведення громадської експертизи діяльності Міністерства праці та  
соціальної політики України у сфері упорядкування системи надання пільг 

 
Відповідно до статей 9, 31, 32 Закону України „Про інформацію”, пункту 4 Порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976, на підставі запиту громадської організації „Центр 
громадської адвокатури” від 14.05.2010 № 09/05ППГ щодо проведення громадської експертизи 
діяльності Міністерства праці та соціальної політики України у сфері упорядкування системи надання 
пільг (далі – громадська експертиза) 

НАКАЗУЮ: 
1.  Визначити головного спеціаліста відділу з питань вдосконалення системи надання 

пільгових послуг Департаменту державного соціального захисту населення Любаченко А.М. 
відповідальною особою за забезпечення взаємодії з громадською організацією „Центр громадської 
адвокатури” у зв’язку з надходженням запиту щодо проведення громадської експертизи. 

2.  Відділу з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю 
Управління забезпечення діяльності Міністра (Кухар М.О.) у тижневий строк розмістити на веб-сайті 
Міністерства праці та соціальної політики інформацію про надходження до Мінпраці запиту 
громадської організації „Центр громадської адвокатури” щодо проведення громадської експертизи та 
заходи, здійснені Міністерством з метою сприяння її проведенню. 

3.  Департаменту державного соціального захисту населення (Коренєва Н.В.), 
Юридичному управлінню (Тубелець І.О.) вивчити відповідність запиту вимогам Закону України „Про 
інформацію”, Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої 
влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976, та подати мені 
протягом трьох днів на погодження орієнтовний перелік інформації, яку Міністерство праці та 
соціальної політики зобов’язане надати у відповідь на запит. 

4.  Департаменту державного соціального захисту населення (Коренєва Н.В.) відповідно до 
Закону України „Про інформацію” забезпечити надання у тижневий строк матеріалів згідно із 
зазначеним у пункті 3 цього наказу орієнтовним переліком інформації.  

5.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
МІНІСТР                                                                                                     В. НАДРАГА 
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Також Міністерством праці та соціальної політики України (на даний час Міністерство 

соціальної політики України) було надано відомості про щодо діяльності Міністерства праці та 
соціальної політики України у сфері упорядкування системи надання пільг  

Зокрема: 
Про кількість засідань Міжвідомчої комісії з упорядкування системи надання 

пільг 
З часу створення Міжвідомчої комісії з упорядкування системи надання пільг (далі – 

Міжвідомча комісія), склад якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 
27.08.2008 № 756, проведено 4 засідання (09.10.2008, 05.12.2008, 16.03.2009, 14.04.2009). 

У зв’язку із змінами у складі Уряду та керівництві центральних органів виконавчої влади 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 № 1457-р затверджено новий склад 
Міжвідомчої комісії. 

Стосовно інформування громадськості про хід і результати заходів щодо реалізації 
Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 
року 

На сайті Мінпраці розміщено Стратегію упорядкування системи надання пільг окремим 
категоріям громадян до 2012 року (далі - Стратегія), що затверджена розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 03.06.2009 № 594-р, та план заходів з реалізації вищевказаної Стратегії, 
затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1192-р.  

На Київському державному телебаченні в рамках програми „Місце зустрічі - Хрещатик, 
26” на прохання Кабінету Міністрів України в декількох передачах у прямому ефірі 
висвітлювалась тема щодо посилення адресності надання пільг та основних положень 
Стратегії. 

Керівництво Міністерства також постійно інформує громадськість про напрями 
реформування системи надання пільг. 

Про проведені публічні обговорення за участю громадськості щодо 
упорядкування та реформування системи пільг 

У Міністерстві протягом 3-10 червня 2008 року проведено зустрічі з громадськими та 
профспілковими організаціями, на яких обговорювалися пріоритетні напрями щодо 
формування державної політики з питань удосконалення системи надання пільг. 

Пропозиції зазначених організацій опрацьовані та використані при визначенні нових 
підходів до удосконалення системи надання пільг під час підготовки Стратегії.  

Громадські організації, які були залучені до обговорень: Всеукраїнське об’єднання 
ветеранів, Міжнародна українська спілка учасників війни, Всеукраїнська організація інвалідів 
війни та Збройних Сил, Всеукраїнський союз громадських об’єднань учасників бойових дій, 
ветеранів військової служби та правоохоронних органів, Українська спілка ветеранів 
Афганістану/воїнів інтернаціоналістів, Всеукраїнська громадська організація „Громадський 
контроль”, Всеукраїнська громадська організація „Союз Чорнобиль України”, Всеукраїнська 
громадська організація інвалідів Чорнобильської катастрофи „Чорнобиль-Єдність”, 
Міжнародна українська спілка учасників війни, Українська організація борців 
антифашистського опору, Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих тощо. 

Про роботу Міжвідомчої комісії та Міністерства щодо шляхів реформування пільг  
З метою визначення напрямів реформування системи надання пільг, підвищення її 

ефективності та посилення адресності розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
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03.06.2009 № 594-р схвалено Стратегію упорядкування системи надання пільг окремим 
категоріям громадян до 2012 року. Підготовлена Міністерством разом з іншими центральними 
органами виконавчої влади, соціальними партнерами Стратегія розглядалась на засіданні 
Міжвідомчої комісії. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1192 затверджено план 
заходів з реалізації вищевказаної Стратегії.  

Наводимо текст цього Розпорядження. 

 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
від 7 жовтня 2009 р. N 1192-р 

Київ 
  

Про затвердження плану заходів з реалізації 
Стратегії упорядкування системи надання пільг 

окремим категоріям громадян до 2012 року 
 
  

     1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим 
категоріям громадян до 2012 року, що додається. 
  
     2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити 
виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів та за підсумками кожного півріччя 
надсилати до 10 числа наступного місяця Мінпраці інформацію про стан виконання плану заходів 
для її узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України. 
 
  

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 26 
 
  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 7 жовтня 2009 р. N 1192-р 
  

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з реалізації Стратегії упорядкування 

системи надання пільг окремим категоріям 
громадян до 2012 року 

( 594-2009-р ) 
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------------------------------------------------------------------
| Найменування заходу |    Відповідальні    |  Строк виконання   |
|                     |    за виконання     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1. Провести          |Мінпраці,            |до 1 листопада      |
|інвентаризацію       |Держкомветеранів,    |2009 р.             |
|системи пільг,       |Рада міністрів       |                    |
|визначивши категорії |Автономної Республіки|                    |
|громадян, які мають  |Крим, обласні,       |                    |
|право на пільги, та  |Київська та          |                    |
|види належних їм     |Севастопольська      |                    |
|пільг                |міські               |                    |
|                     |держадміністрації    |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2. Провести аналіз   |Мінпраці,            |до 1 грудня 2009 р. |
|вартості пільг,      |Мінекономіки,        |                    |
|передбачених         |Мінфін, інші         |                    |
|законодавством для   |центральні органи    |                    |
|кожної категорії     |виконавчої влади,    |                    |
|громадян, які мають  |Рада міністрів       |                    |
|право на пільги, в   |Автономної Республіки|                    |
|розрізі видів послуг |Крим, обласні,       |                    |
|та фактичного обсягу |Київська та          |                    |
|їх споживання        |Севастопольська      |                    |
|                     |міські               |                    |
|                     |держадміністрації    |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3. Провести          |Мінпраці,            |до 1 лютого 2010 р. |
|соціальний та        |Держкомветеранів,    |                    |
|економічний          |Рада міністрів       |                    |
|моніторинг  видів    |Автономної Республіки|                    |
|пільг, які           |Крим, обласні,       |                    |
|фінансуються за      |Київська та          |                    |
|рахунок державного та|Севастопольська      |                    |
|місцевих бюджетів    |міські               |                    |
|                     |держадміністрації    |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4. Утворити робочі   |Мінпраці, Мінфін,    |        -"-         |
|групи з розроблення  |Мінекономіки,        |                    |
|законопроектів щодо  |Мін'юст, інші        |                    |
|упорядкування системи|центральні органи    |                    |
|надання пільг        |виконавчої влади     |                    |
|громадянам, які мають|                     |                    |
|право на пільги за   |                     |                    |
|соціальною та        |                     |                    |
|професійною          |                     |                    |
|(службовою) ознаками |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5. Забезпечити       |Мінпраці,            |      постійно      |
|проведення за участю |Мінекономіки,        |                    |
|науковців, соціальних|Мінфін, Мін'юст,     |                    |
|партнерів та         |інші центральні      |                    |
|громадських          |органи виконавчої    |                    |
|організацій ветеранів|влади                |                    |
|засідань за круглим  |                     |                    |
|столом з метою       |                     |                    |
|вироблення єдиних    |                     |                    |
|підходів до          |                     |                    |
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|встановлення норм та |                     |                    |
|нормативів споживання|                     |                    |
|послуг               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|6. Ініціювати        |Мінпраці             |до 1 березня 2010 р.|
|проведення слухань у |                     |                    |
|комітетах Верховної  |                     |                    |
|Ради України з питань|                     |                    |
|щодо визначення      |                     |                    |
|напрямів реформування|                     |                    |
|системи надання      |                     |                    |
|пільг, підвищення її |                     |                    |
|ефективності         |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7. Забезпечити       |Мінпраці,            |   2010-2011 роки   |
|публічне обговорення |Держкомтелерадіо,    |                    |
|за участю            |Держкомветеранів,    |                    |
|громадськості шляхів |Рада міністрів       |                    |
|вирішення питання    |Автономної Республіки|                    |
|щодо посилення       |Крим, обласні,       |                    |
|адресності надання   |Київська та          |                    |
|пільг                |Севастопольська      |                    |
|                     |міські               |                    |
|                     |держадміністрації    |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8. Підготувати       |Мінпраці,            |до 1 березня 2010 р.|
|пропозиції про       |Мінекономіки,        |                    |
|внесення змін до     |Мінфін, Мін'юст,     |                    |
|законів, які         |інші центральні      |                    |
|регулюють питання    |органи виконавчої    |                    |
|щодо надання пільг   |влади                |                    |
|найменш захищеним    |                     |                    |
|верствам населення та|                     |                    |
|особам, що мають     |                     |                    |
|особливі заслуги     |                     |                    |
|перед Батьківщиною,  |                     |                    |
|виходячи з єдиних    |                     |                    |
|принципів і критеріїв|                     |                    |
|за встановленими     |                     |                    |
|законодавством       |                     |                    |
|нормами та           |                     |                    |
|нормативами          |                     |                    |
|споживання           |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9. Розглянути на     |Мінпраці, Мінфін,    |до 1 квітня 2010 р. |
|засіданні Міжвідомчої|Мінекономіки,        |                    |
|комісії з            |Мін'юст, інші        |                    |
|упорядкування системи|центральні органи    |                    |
|надання пільг        |виконавчої влади,    |                    |
|законопроекти щодо   |Рада міністрів       |                    |
|удосконалення системи|Автономної Республіки|                    |
|надання пільг        |Крим, обласні,       |                    |
|громадянам, які мають|Київська та          |                    |
|право на пільги за   |Севастопольська      |                    |
|соціальною та        |міські               |                    |
|професійною          |держадміністрації    |                    |
|(службовою) ознаками |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
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|10. Забезпечити      |Мінпраці, Мінфін,    |      постійно      |
|супроводження у      |Мінекономіки,        |                    |
|Верховній Раді       |Мін'юст, інші        |                    |
|України              |центральні органи    |                    |
|законопроектів,      |виконавчої влади     |                    |
|спрямованих на       |                     |                    |
|удосконалення системи|                     |                    |
|надання пільг,       |                     |                    |
|посилення їх         |                     |                    |
|адресності           |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|11. Вивчити питання  |Мінпраці,            |     до 1 січня     |
|щодо доцільності     |Мінжитлокомунгосп,   |      2011 р.       |
|проведення в окремих |Мінтрансзв'язку,     |                    |
|містах пілотних      |Мінфін,              |                    |
|проектів з           |Мінекономіки,        |                    |
|упровадження сучасних|Мін'юст,             |                    |
|методів ведення      |Держкомстат, Рада    |                    |
|обліку пасажирів, які|міністрів Автономної |                    |
|користуються міським |Республіки Крим,     |                    |
|громадським          |обласні, Київська та |                    |
|транспортом на       |Севастопольська      |                    |
|пільгових умовах     |міські               |                    |
|                     |держадміністрації    |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|12. Забезпечити      |Мінпраці,            |   2010-2011 роки   |
|підготовку, видання  |Держкомветеранів,    |                    |
|та розповсюдження    |Рада міністрів       |                    |
|брошури про напрями  |Автономної Республіки|                    |
|реформування системи |Крим, обласні,       |                    |
|надання пільг,       |Київська та          |                    |
|підвищення її        |Севастопольська      |                    |
|ефективності         |міські               |                    |
|                     |держадміністрації    |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|13. Інформувати      |Мінпраці,            |     щокварталу     |
|громадськість через  |Держкомтелерадіо,    |                    |
|засоби масової       |Держкомветеранів,    |                    |
|інформації про хід і |Рада міністрів       |                    |
|результати здійснення|Автономної Республіки|                    |
|заходів щодо         |Крим, обласні,       |                    |
|реалізації Стратегії |Київська та          |                    |
|упорядкування системи|Севастопольська      |                    |
|надання пільг окремим|міські               |                    |
|категоріям громадян  |держадміністрації    |                    |
|до 2012 року         |                     |                    |
|(далі - Стратегія)   |                     |                    |
|( 594-2009-р )       |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|14. Забезпечити      |Мінпраці,            |      постійно      |
|проведення           |Держкомветеранів,    |                    |
|моніторингу          |Рада міністрів       |                    |
|здійснення заходів   |Автономної Республіки|                    |
|щодо реалізації      |Крим, обласні,       |                    |
|Стратегії            |Київська та          |                    |
|( 594-2009-р )       |Севастопольська      |                    |
|                     |міські               |                    |
|                     |держадміністрації    |                    |
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|---------------------+---------------------+--------------------|
|15. Провести навчання|Мінпраці             |      2010 рік      |
|працівників державної|                     |                    |
|установи "Соціальний |                     |                    |
|контактний центр" з  |                     |                    |
|питань упорядкування |                     |                    |
|системи надання пільг|                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|16. Підготувати      |Мінпраці, Мінфін,    | до 1 липня 2010 р. |
|пропозиції про       |Мінекономіки,        |                    |
|підвищення рівня     |Мін'юст, інші        |                    |
|інформаційно-        |центральні органи    |                    |
|технічного           |виконавчої влади,    |                    |
|забезпечення органів |Рада міністрів       |                    |
|праці та соціального |Автономної Республіки|                    |
|захисту населення з  |Крим, обласні,       |                    |
|метою ефективного    |Київська та          |                    |
|виконання завдань,   |Севастопольська      |                    |
|визначених           |міські               |                    |
|Стратегією           |держадміністрації    |                    |
|( 594-2009-р )       |                     |                    |
------------------------------------------------------------------

 

 
Про проекти законів України, які розроблені Міністерством на виконання 

Стратегії 
На першому етапі реалізації Стратегії передбачено підготовку пропозицій щодо внесення 

змін до законів з питань надання пільг найменш захищеним верствам населення та особам, які 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, виходячи з єдиних принципів і критеріїв за 
встановленими законодавством нормами та нормативами споживання. 

Відповідно до зазначених положень Стратегії Мінпраці підготовлено проект Закону 
України „Про внесення змін до деяких законів України щодо пільг з оплати житлово-
комунальних послуг окремим категоріям громадян”. 

Прийняття Закону України дозволить створити рівні умови в отриманні пільг з оплати 
житлово-комунальних послуг (в межах встановлених норм) громадянами, які мають на них 
право згідно із законодавством. Зазначений законопроект подано на розгляд Кабінету 
Міністрів України. Також підготовлено проект Закону України „Про внесення змін до деяких 
законів України щодо пільг з оплати телекомунікаційних послуг”, яким  передбачається 
надавати усім пільговим категоріям громадян знижку абонентної плати за користування 
телефоном, як це передбачено для ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань. 
Кількість нетарифікованих секунд, що надається за рахунок абонентної плати (Граничні 
тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, що затверджені рішенням 
Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 29 квітня 2009 р. № 1491), 
можна вважати нормою споживання послуг місцевого телефонного зв’язку, в межах яких 
надаватиметься пільга з їх оплати. 

Зазначений законопроект опрацьовується центральними органами виконавчої влади.  
Про інвентаризацію пільг 
Відповідно до пункту 1 плану заходів з реалізації Стратегії проведено інвентаризацію 

пільг.  
З переліком пільг, упорядкованих Міністерством праці та соціальної політики України 

можна ознайомитися у Віснику 1 за посиланням: http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1058  
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Стосовно проведеного аналізу вартості пільг  
За завданням Мінпраці Центром перспективних соціальних досліджень Національної 

академії наук України проаналізовано вартість пільг з оплати житлово-комунальних послуг, 
послуг зв’язку та проїзду у громадському транспорті в розрізі фактичного обсягу їх 
споживання. 

В ході дослідження обраховано регіональні еквіваленти мінімальної вартості пільг за 
видами пільгових послуг – житлово-комунальних та транспортних і послуг зв’язку. 

Про соціальний та економічний моніторинг видів пільг 
Проведено соціальний та економічний моніторинг видів пільг, які фінансуються за 

рахунок державного та місцевих бюджетів. 
Додаткові до встановлених законодавством гарантії щодо соціального захисту населення 

надаються за рахунок коштів місцевих бюджетів понад 1,5 млн. осіб. У 2009 році на 
фінансування цих програм було передбачено близько 250 млн. гривень. Це знижка плати за 
житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива та скрапленого газу, матеріальна 
допомога, компенсація фізичним особам за надані соціальні послуги тощо. Такі гарантії 
встановлюються для малозабезпечених осіб, інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та іншим найбільш вразливим верствам населення. 

Про склад робочих підгруп з розроблення законопроектів щодо упорядкування 
системи надання пільг громадянам, які мають право на пільги за соціальною та 
професійною (службовою) ознаками 

На засіданні Міжвідомчої комісії у 2008 році утворено робочі групи з розроблення 
законопроектів щодо упорядкування системи надання пільг громадянам, які мають право на 
пільги за соціальною та професійною (службовою) ознаками. 

У зв’язку із затвердженням нового складу Міжвідомчої комісії (розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 14.07.2010 № 1457-р) робочі групи за відповідними напрямами будуть 
переглянуті. 

Стосовно пропозицій про внесення змін до законів, які регулюють питання 
надання пільг найменш захищеним верствам населення та особам, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, виходячи з єдиних принципів і критеріїв за 
встановленими законодавством нормами та нормативами споживання 

Мінпраці підготовлено проекти законів України „Про внесення змін до деяких законів 
України щодо пільг з оплати житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян”, 
„Про внесення змін до деяких законів України щодо пільг з оплати телекомунікаційних 
послуг”, якими передбачається унормувати надання пільг з оплати житлово-комунальних і 
телекомунікаційних послуг. 

Додатки: 
 
ПРОТОКОЛ   № 1 

 
ПРОТОКОЛ   № 1 

ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ З УПОРЯДКУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ ПІЛЬГ 
 

м. Київ   9 жовтня 2008 р. 
 

Головуючий:  
                     Заступник Міністра праці та соціальної політики, заступник голови Міжвідомчої комісії 
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Гаряча О.В. 
 

Присутні: 
заступник Міністра вугільної промисловості Корзун А.В., заступник Міністра економіки 
Крючкова І.В., директор департамента безпеки у галузі Мінтрансзв’язку Гержод Ю.В., 
директор департамента гуманітарної політики Міноборони Тищенко І.І., заступник 
директора департамента соціального, трудового та гуманітарного законодавства Мін’юсту 
Харченко І.В., заступник директора департамента по роботі з ветеранами – начальник відділу 
взаємодії державної влади і стратегії соціального захисту ветеранів Держкомветеранів 
Хомазюк В.В., директор департамента фінансів охорони здоров’я та соціальних програм 
Мінфіну Діденко С.О., директор департамента фінансового забезпечення та бухгалтерського 
обліку МВС Копитов С.М., заступник начальника управління оплати праці та бюджетних 
програм – начальник  
 
 
відділу оплати праці Мінкультури Музиченко В.О., директор департамента державного 
соціального захисту населення Мінпраці Мущинін В.В., заступник директора департамента 
державного соціального захисту населення Мінпраці – начальник відділу Коренєва Н.В., 
головний спеціаліст відділу цінової політики фінансово-економічного департаменту 
Мінпаливенерго Сергієнко Є.В., заступник начальника відділу міського електротранспорту 
Мінжитлокомунгоспу Ярмоленко В.Г., радник Міністра праці та соціальної політики 
Бірюков А.В. 

 
I. Про проект нормативно-правого акта щодо встановлення порядку надання компенсації за 

електроенергію, газ та центральне опалення особам, які мають таке право відповідно до частини 
восьмої статті 43 Гірничого закону України.  

Доповідала: Гаряча О.В. 
Виступили: Корзун А.В. – щодо передбаченоїГалузевою угодою між Міністерством вугільної 
промисловості України, іншими державними органами, власниками (об’єднаннями власників), 
що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості від 
03.07.2001 р. норми забезпечення вугіллям норми 5,9 тонн на рік працівників і пенсіонерів 
вугільної промисловості; про низьку поінформованість населення щодо посилення соціального 
захисту працівників та пенсіонерів вугільної промисловості у зв’язку з прийняттям Закону 
України „Про підвищення престижності шахтарської праці”.  Крючкова І.В. – щодо необхідності 
надання працівниками підтверджуючих документів про право на компенсацію.    
Вирішили:  
1. У тижневий термін надати Мінпраці пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України „Про затвердження Порядку надання компенсації особам, які мають право на 
безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають 
центральне опалення”. 

2. Доповнити проект постанови нормою стосовно надання за вибором пільговика компенсації 
за оплату електроенергії, газу та центрального опалення або пільги з оплати зазначених 
житлово-комунальних послуг у разі, коли особа має на них право згідно з кількома законами 
України. 

3. Виготовити і розповсюдити через управління Пенсійного фонду України пам’ятки про 
додаткові гарантії для працівників та пенсіонерів вугільної промисловості, передбачені 
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Законом України „Про підвищення престижності шахтарської праці”.    

ІІ. Про утворення у складі Міжвідомчої комісії з упорядкування системи надання пільг підкомісій 
(робочих груп) за напрямками: упорядкування системи надання пільг за професійною ознакою, за 
соціальною ознакою, проведення експериментів з електронного обліку пільгових 
пасажироперевезень. 

Доповідала: Гаряча О.В.  
Вирішили:  
Утворити у складі Міжвідомчої комісії з упорядкування системи надання пільг підкомісії 

(робочі групи) за напрямками: 

 

1. Упорядкування системи надання пільг за професійною ознакою: 
Богомолов А.Г. – заступник Міністра культури і туризму, 
Гребельник О.П. – перший заступник Міністра освіти і науки, 
Корзун А.В. – заступник Міністра вугільної промисловості, 
Крючкова І.В. – заступник Міністра економіки, 
Тищенко І.І. – директор департаменту гуманітарної політики Міноборони, 
Хоменко В.П. – заступник Міністра внутрішніх справ;  

2. Упорядкування системи надання пільг за соціальною ознакою: 
Гаряча О.В. – заступник Міністра праці та соціальної політики,  
Гержод Ю.В. – директор департаменту безпеки у галузі Мінтрансзв’язку, 
Запатріна І.В. – перший заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства, 

керівник групи, 
Макуха В.О. – заступник Міністра палива та енергетики, 
Матвійчук В.М. – заступник Міністра фінансів, 
Харченко І.В. – заступник директора департаменту соціального трудового та гуманітарного 

законодавства Мін’юсту, 
Хомазюк В.В. – заступник директора департаменту по роботі з ветеранами - начальник відділу 

взаємодії державної влади і стратегії соціального захисту ветеранів Держкомветеранів.  
ІІІ. Пропозиції Мінпраці щодо диференціювання пільгових категорій осіб залежно від 

соціального призначення пільги, а також щодо еквівалентів мінімальної вартості набору пільгових 
послуг.  

Доповідала: Гаряча О.В. 
Вирішили:  
Взяти до відома інформацію Мінпраці. У разі необхідності членам Міжвідомчої комісії внести 
пропозиції до запропонованих Мінпраці диференціації пільгових категорій громадян залежно 
від соціального призначення пільги, а також щодо еквівалентів мінімальної вартості набору 
пільгових послуг. 
IV. Інформація щодо створення та впровадження системи електронного обліку надання пільг та 

проведення у 2009 році експерименту з електронного обліку пільгових пасажироперевезень. 
Виступили: Бірюков А.В., Ярмоленко В.Г. 
Вирішили:  
1. Взяти до відома інформацію щодо впровадження системи електронного обліку надання 

пільг та проведення експерименту з електронного обліку пасажироперевезень. 
2. Підготувати проект узгодженого рішення Кабінету Міністрів України щодо оновлення 

складу Міжвідомчої комісії з питань створення комп’ютеризованої системи „Картка обліку 
соціальних пільг”, утвореної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 
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2006 року № 814. 
Заступник Голови Міжвідомчої комісії  
з упорядкування системи надання пільг, 

Заступник Міністра праці та соціальної політики 
України 

 
 

О.Гаряча 

 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ   № 2 
 

ПРОТОКОЛ   № 2 
засідання Міжвідомчої комісії з упорядкування системи надання пільг 

 
м. Київ   5 грудня 2008 р. 

 
Головуючий:  

Заступник Міністра праці та соціальної політики України Гаряча О.В. 
 

Присутні: 
заступник Міністра охорони здоров’я Митник З.М., заступник Міністра з питань житлово-
комунального господарства Крамаренко Р.М., директор департаменту безпеки у галузі 
Мінтрансзв’язку Гержод Ю.В., директор департаменту державного соціального захисту 
населення Мінпраці Мущинін В.В., заступник директора департаменту гуманітарної політики 
Міноборони – начальник відділу Кучеренко С.А., заступник директора департаменту 
державного соціального захисту населення Мінпраці – начальник відділу Коренєва Н.В., 
начальник відділу фінансів соціального захисту населення Департаменту фінансів охорони 
здоров’я та соціальних програм Міністерства фінансів Солових Н.Г., начальник відділу міського 
електротранспорту Мінжитлокомунгоспу Вірченко В.В., начальник відділу трудової і соціальної 
політики Міністерства палива та енергетики Левчук Т.І., начальник відділу забезпечення 
соціальних виплат Міністерства внутрішніх справ Огняник Н.В., радник Міністра праці та 
соціальної політики Бірюков А.В., представники спільного представницького органу 
всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань Єзапенко В.М. і Ламінога М.В., віце-
президент асоціації торгівлі та комерційної сфери економіки Спілки орендарів і підприємців 
Валуєв Є.А., представник Федерації роботодавців України Бондар А.М. 

І. Про Стратегію упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян та 
зарубіжний досвід щодо заміни пільг з перевезення пасажирів у міському транспорті на адресну 
грошову допомогу.  

Доповідала: Гаряча О.В.,  
Вирішили:  

1. Членам Міжвідомчої комісії 8 грудня 2008 року погодити проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України „Про схвалення Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим 
категоріям громадян” і надати Мінпраці матеріали погодження проекту акта в установленому 
порядку. 

2. Взяти до відома інформацію щодо зарубіжного досвіду стосовно заміни пільг з перевезення 
пасажирів у міському транспорті на адресну грошову допомогу.  
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ІІ. Щодо проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо пільгового 
проїзду у міському та приміському транспорті громадян за соціальною ознакою”. 

Про проекти Урядових рішень щодо: 
- встановлення норм проїзду пільгових категорій громадян у міському електротранспорті;  

- проведення експерименту з впровадження електронного обліку перевезень пасажирів 
трамваями та тролейбусами. 

 
Доповідав: Крамаренко Р.М.,  
Вирішили: 
1. Підтримати законопроект, підготовлений Мінжитлокомунгоспом.  
2. Взяти до відома інформацію щодо проектів нормативно-правових актів з питань 

встановлення норм проїзду у міському електротранспорті та про експеримент з впровадження 
електронного обліку перевезень пасажирів трамваями та тролейбусами. 

 
Заступник голови Міжвідомчої комісії  

з упорядкування системи надання пільг, 

Заступник Міністра праці та соціальної політики 
України 

 
 

О. ГАРЯЧА 

 

 
ПРОТОКОЛ № 3 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
засідання Міжвідомчої комісії з упорядкування системи надання пільг 

 
м. Київ   14 квітня 2009 р. 

 
Головуючий:  
          заступник Міністра праці та соціальної політики України Гаряча О.В. 

 
Присутні: 

заступник Міністра праці та соціальної політики Гаряча О.В., заступник директора 
Департаменту безпеки у галузі Мінтрансзв’язку Більмач В.О., головний спеціаліст відділу 
праці та нормативно-інформаційного забезпечення Департаменту економіки та 
фінансування Міністерства освіти і науки Гомілко І.А., заступник начальника відділу 
нормативно-правового забезпечення управління стратегії розвитку та житлової політики 
Міністерства з питань житлово-комунального господарства Моісеєнко О.І., начальник відділу 
трудової та соціальної політики Міністерства палива та енергетики Левчук Т.І., начальник 
відділу фінансів соціального захисту населення Департаменту фінансів охорони здоров’я та 
соціальних програм Міністерства фінансів Солових Н.Г., заступник Міністра охорони здоров’я 
Митник З.М., директор Департаменту гуманітарної політики Міноборони Тищенко І.І., 
начальник відділу Департаменту гуманітарної політики Міноборони Кучеренко С.А., 
заступник директора Департаменту по роботі з ветеранами – начальник відділу взаємодії 
державної влади і стратегії соціального захисту ветеранів Держкомветеранів Хомазюк В.В., 
начальник відділу Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку 
Міністерства внутрішніх справ Огняник Н.В., керівник управління з питань соціального 
захисту апарату Федерації профспілок України Голеусова Г.З., директор Департаменту по 
роботі фондів Федерації роботодавців України Кузовой Ю.В., фахівець Департаменту 
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соціальної політики Федерації роботодавців України Бондар А. М., керівник загального 
відділу Спілки орендарів і підприємців України Балацька А.І., заступник завідувача 
Секретаріату Комітету Верховної Ради України у  
 
справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Шамбір Н.В., головний консультант Секретаріату 
Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Степанюк В.В., 
віце-президент Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Вакуленко В.М., 
начальник відділу статистики транспорту та зв’язку Державного комітету статистики 
Михайлюк Н.О., завідуючий сектором координації внутрішніх перевезень Міністерства 
транспорту і зв’язку Гук Д.С., головний спеціаліст сектору координації внутрішніх перевезень 
Міністерства транспорту і зв’язку Кропивницький С.Є., старший прокурор відділу Головного 
управління нагляду за додержанням законів на транспорті та підприємствах оборонної 
промисловості Павленко А.Й., директор Департаменту державного соціального захисту 
населення Міністерства праці та соціальної політики Мущинін В.В., заступник директора 
Департаменту державного соціального захисту населення – начальник відділу Коренєва Н.В. 

 
1. Вступне слово. 

Заступник голови Міжвідомчої комісії, заступник Міністра праці та соціальної політики 
України О.Гаряча. 

 
2. Про проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Стратегії 

упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року”, 
доопрацьованого з урахуванням пропозицій та зауважень центральних органів виконавчої 
влади та соціальних партнерів.  

Доповідав: директор Департаменту державного соціального захисту населення Мущинін В.В.  
Виступили: Голеусова Г.З., Тищенко І.І., Кузовой Ю.В. 
Вирішили:  
Схвалити в цілому проект Стратегії. 

Мінпраці доопрацювати проект розпорядження Кабінету Міністрів з урахуванням висловлених 
зауважень центральних органів виконавчої влади та соціальних партнерів і направити його на 
розгляд Уряду. 

 
3. Про зауваження Міністерства транспорту та зв’язку України до порядку надання 

окремим категоріям громадян пільг з проїзду автобусами міжміського (міжобласного) 
сполучення.  

Доповідав: директор Департаменту державного соціального захисту населення В.Мущинін.  
Виступили: Голеусова Г.З., Кузовой Ю.В., Вакуленко В.М., Більмач В.О., Коренєва Н.В., Гук Д.С. 
Вирішили: Мінпраці доопрацювати проект Методичних рекомендацій щодо порядку надання 

окремим категоріям громадян пільг з проїзду автобусами міжміського (міжобласного) сполучення з 
урахуванням висловлених зауважень Мінтрансзв’язку і направити його на погодження 
заінтересованим центральним органам виконавчої влади та соціальним партнерам. 
 

Заступник голови Міжвідомчої комісії  
з упорядкування системи надання пільг, 

Заступник Міністра праці та соціальної політики 
України 

 
 

О.ГАРЯЧА  
 

 
ПРОТОКОЛ   № 4 
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ПРОТОКОЛ   № 4 
засідання підкомісії з питань упорядкування системи надання пільг 

за соціальною ознакою 

Міжвідомчої комісії з упорядкування системи надання пільг 

 

 
м. Київ   16 березня 2009 р. 

 
 

Головуючий:  
          заступник Міністр праці та соціальної політики України Гаряча О.В. 

 
Присутні: 
 

заступник Міністра праці та соціальної політики Гаряча О.В., директор департаменту безпеки 
у галузі Мінтрансзв’язку Гержод Ю.В., головний спеціаліст відділу праці та нормативно-
інформаційного забезпечення Департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти 
і науки Гомілко І.А., заступник начальника відділу нормативно-правового забезпечення 
Міністерства з питань житлово-комунального господарства Моісеєнко О.І., головний 
спеціаліст відділу формування політики та контролю оплати праці Департаменту фінансово-
економічних питань Міністерства вугільної промисловості Мороз О.В., головний спеціаліст 
Департаменту соціальної та гуманітарної сфери Міністерства економіки Єрко А.В., начальник 
відділу трудової та соціальної політики Міністерства палива та енергетики Левчук Т.І., 
начальник відділу фінансів соціального захисту населення Департаменту фінансів охорони 
здоров’я та соціальних програм Солових Н.Г., заступник Міністра охорони здоров’я Митник 
З.М., директор департаменту гуманітарної політики Міноборони Тищенко І.І., заступник 
директора департаменту по роботі з ветеранами – начальник відділу взаємодії державної 
влади і стратегії соціального захисту ветеранів Держкомветеранів Хомазюк В.В., заступник 
директора Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Міністерства 
внутрішніх справ Максименко Є.С., заступник керівника управління з питань соціального 
захисту апарату Федерації профспілок України Максимчук В.С., директор департаменту по 
роботі фондів Федерації роботодавців України Кузовой Ю.В., віце-президент Всеукраїнської 
асоціації роботодавців, Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств 
України Свірус О.Ю., директор Департаменту зв’язків з громадськістю Спілки орендарів і 
підприємців України Муштенко О.П. 

 
 
І. Про Стратегію упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян 
Доповідала: Гаряча О.В. 
Виступили: головний спеціаліст відділу формування політики та контролю оплати праці 

Департаменту фінансово-економічних питань Міністерства вугільної промисловості Мороз 
О.В., головний спеціаліст Департаменту соціальної та гуманітарної сфери Міністерства 
економіки Єрко А.В., начальник відділу фінансів соціального захисту населення 
Департаменту фінансів охорони здоров’я та соціальних програм Солових Н.Г., директор 
департаменту гуманітарної політики Міноборони Тищенко І.І., заступник керівника 
управління з питань соціального захисту апарату Федерації профспілок України Максимчук 
В.С., директор департаменту по роботі фондів Федерації роботодавців України Кузовой Ю.В. 

Вирішили:  
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Схвалити в цілому проект Стратегії. 
Мінпраці з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади та соціальних 
партнерів доопрацювати проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення 
Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян” і направити на 
розгляд Уряду. 

   

 

 
Заступник голови Міжвідомчої комісії  

з упорядкування системи надання пільг, 

Заступник Міністр праці та соціальної політики 
України 

 
 

О.ГАРЯЧА  
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Проекти законодавчих актів,  
що розроблені на виконання Стратегії  
упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян 
до 2012 року 
 

   Проект 
    Вноситься Кабінетом Міністрів України 

           Прем’єр-міністр 
                                                  М. Я. Азаров 

 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про внесення змін до деяких законів України щодо пільг з оплати житлово-комунальних 

послуг окремим категоріям громадян 
 
 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
 
I. Внести зміни до таких законів України: 

1. Пункт „ї” частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону 
здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2005 р., № 4, ст. 83, № 13, ст. 
231, № 26, ст. 355; 2007 р., № 16, ст. 215; 2008 р., № 11, ст. 108) після слів „і опаленням” 
доповнити словами „в межах норм, встановлених законодавством,”. 

2. Частину четверту статті 22 Закону України „Про міліцію” (Відомості Верховної Ради 
УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 2009 р., 
№ 31, ст. 455) викласти в такій редакції:  

„Працівникам міліції та членам їх сімей надається 50-процентна знижка плати в межах 
норм, встановлених законодавством, за житло, комунальні послуги, а також паливо.”. 

3. Перше речення частини четвертої статті 20 Закону України „Про захист рослин” 
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50-51, ст. 310) після слів „та освітленням” 
доповнити словами „в межах норм, встановлених законодавством”. 

4. Перше речення абзацу другого частини дев’ятої статті 44 Закону України „Про статус 
суддів” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 8, ст. 56; 1994 р., № 26, ст. 203; 2000 р., 
№ 13, ст. 102; 2001 р., № 33, ст. 180) після слів „домашнім телефоном)” доповнити словами „в 
межах норм, встановлених законодавством”. 

5. Частину восьму статті 43 та частину сьому статті 48 Гірничого закону України 
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433; 2002 р., № 6, ст.35; 2008 р., № 42-43, 
ст. 293; 2009 р., № 51, ст. 758) після слів „опалення житла” доповнити словами „в межах норм, 
встановлених законодавством”.  
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6. Частину шосту статті 22 Закону України „Про пожежну безпеку” (Відомості 
Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2004 р., № 10, ст. 95) викласти в такій редакції:  

 
 
 
„Особовому складу державної пожежної охорони та членам їх сімей надається 50-

відсоткова знижка плати в межах норм, встановлених законодавством, за житло, комунальні 
послуги, а також паливо.”.  

7. Перше речення пункту 7 статті 16 Закону України „Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 
1995 р., № 44, ст. 329; 1996 р., № 1, ст. 1; 1999 р., № 24, ст. 209; 2002 р., № 52, ст.379; 2005 р.,  

8. № 4, ст. 101, № 9, ст. 185, № 52, ст. 564; 2006 р., № 4, ст. 52) після слів „види 
комунальних послуг)” доповнити словами „в межах норм, встановлених законодавством”.  

8. Перше речення пункту 7 частини першої статті 9 Закону України „Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” (Відомості 
Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18; 1995 р., № 45, ст. 339; 2002 р., № 52, ст. 379; 
2003 р., № 16, ст. 125; 2006 р., № 1, ст. 18) після слів „види комунальних послуг)” доповнити 
словами „в межах норм, встановлених законодавством”.  

9. У частині четвертій статті 29 Основ законодавства України про культуру (Відомості 
Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 294; 2005 р., № 4, ст.83) слова „відповідно до 
законодавства” замінити словами „в межах норм, встановлених законодавством”. 

10. Друге речення частини четвертої статті 49 Закону України „Про прокуратуру” 
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 1993 р., № 50, ст. 474; 2001 р., № 44, 
ст.233) після слів „знижка плати” доповнити словами „в межах норм, встановлених 
законодавством,”.  

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

 
    Голова  

Верховної Ради України   
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Проект 
    Вноситься Кабінетом Міністрів України 

           Прем’єр-міністр 
                                                  М. Я. Азаров 

ЗАКОН УКРАЇНИ  

Про внесення змін до деяких законів України щодо 
пільг з оплати телекомунікаційних послуг 

Верховна Рада України постановляє:  

I. Внести зміни до таких законів України:  

1. У другому реченні частини четвертої статті 49 Закону України „Про прокуратуру” 
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 1993 р., № 50, ст. 474; 2001 р., № 44, 
ст.233) слова „користування квартирним телефоном” замінити словами „абонентної плати за 
користування квартирним телефоном”. 

2. У Законі України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, № 37, 
ст. 543; 1996 р., № 35, ст. 162; 2001 р., № 30, ст. 140; 2003 р., № 10-11, ст. 87; 2005 р., № 9, 
ст. 181, № 16, ст. 259, № 25, ст. 338; 2006 р., № 49, ст. 485; 2010 р., № 8, ст. 62): 

у першому реченні абзацу першого пункту 11 частини першої статті 20 слова „телефоном 
(абонентна плата, оплата послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних 
телефонів при посекундному обліку їх тривалості)” замінити словами „абонентної плати за 
користування квартирним телефоном”; 

у абзаці першому пункту 8 частини третьої статті 30 слова „телефоном (в тому числі 
щодо оплати послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при 
похвилинному обліку їх тривалості)” замінити словами „абонентної плати за користування 
квартирним телефоном”. 

3. У абзаці другому частини п’ятої статті 12 Закону України „Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., 
№ 15, ст. 190; 2004 р., № 45, ст. 503; 2009 р., № 46, ст. 701) слова „встановлення і користування 
квартирним телефоном” замінити словами „встановлення квартирного телефону і абонентної 
плати за користування квартирним телефоном”. 

4. У першому реченні абзацу другого частини дев’ятої статті 44 Закону України „Про 
статус суддів” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 8, ст. 56; 1994 р., № 26, ст. 203; 
2001 р., № 33, ст. 180) слова „ , установка і користування індивідуальним домашнім 
телефоном” виключити, а після закритої дужки поставити кому та доповнити словами 
„встановлення квартирного телефону і абонентної плати за користування квартирним 
телефоном”. 

5. У Законі України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1995 р., № 44, ст. 329; 1996 р., № 1, 
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ст. 1; 1999 р., № 24, ст. 209, № 38, ст. 342; 2002 р., № 35, ст. 263, № 52, ст. 379; 2004 р., № 7, 
ст. 52; 2005 р., № 1, ст. 19, № 4, ст. 101, № 9, ст. 185, № 52, ст. 564; 2006 р., № 4, ст. 52, № 33, 
ст. 281, № 47, ст. 461; 2007 р., № 25, ст. 341; 2010 р., № 8, ст. 62): 

 
у другому реченні пункту 19 частини першої статті 12, пункту 18 частини першої статті 14, 

пункту 20 частини першої статті 15 слова „Абонементна плата за користування телефоном” 
замінити словами „Абонентна плата за користування квартирним телефоном”; 

у другому реченні пункту 10 частини першої статті 13 слово „Абонементна” замінити 
словом „Абонентна”; 

у першому реченні пункту 7 статті 16 слова „плати за користування домашнім 
телефоном” замінити словами „абонентної плати за користування квартирним телефоном”. 

6. У першому реченні пункту 7 статті 9 Закону України „Про основні засади соціального 
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” (Відомості Верховної Ради 
України, 1994 р., № 4, ст. 18; 1995 р., № 45, ст. 339; 2002 р., № 52, ст. 379; 2003 р., № 16, ст. 125; 
2006 р., № 1, ст. 18) слова „плати за користування домашнім телефоном” замінити словами 
„абонентної плати за користування квартирним телефоном”. 

7. У пункті 6 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” 
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40-41, ст. 249; 2001 р., № 24, ст. 127; 2006 р., 
№ 30, ст. 258; 2009 р., № 34-35, ст. 507, № 38, ст. 535) слова „користування квартирним 
телефоном” замінити словами „абонентної плати за користування квартирним телефоном”. 

8. У другому реченні пункту 18 частини першої статті 61, пункту 17 частини першої 
статті 63, пункту 19 частини першої статті 64 Закону України „Про жертви нацистських 
переслідувань” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182; 2005 р., № 5, ст. 120; 
2006 р., № 16, ст. 137; 2010 р., № 8, ст. 162) слова „користування телефоном” замінити словами 
„користування квартирним телефоном”. 

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

 


