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Постановка проблеми. Фінансова неза-
лежність населення слугує рушійною силою 
сталого розвитку громадянського суспіль-
ства. Вона дозволяє реалізовувати кожному 
індивіду свій внутрішній потенціал, бути со-
ціально корисним, напряму не залежати від 
перманентних економічних змін у державі. 
Усі намагання публічної адміністрації щодо 
дієвого забезпечення прав і свобод осіб з ін-
валідністю у сфері освіти, працевлаштування 
та зайнятості мають суттєве значення для їх-
нього матеріального забезпечення. Водночас 
більшість представників вказаної категорії 
осіб неспроможні на достатньому рівні само-
стійно утримувати себе та родину. 

Сьогодні простежуються тенденції до 
руйнування застарілої системи соціального 
забезпечення у вигляді соціальних виплат, 
надання соціальних послуг і догляду за не-
працездатними особами у відповідних закла-
дах усіх форм власності, однак ще не від-
бувся перехід до відповідних європейських 
стандартів. Отже, нагальним є продовження 
реформування соціальної публічної підтрим-
ки окремих верств населення, де важливим 
складником має стати осучаснена модель 
системи адміністративно-правових засобів 
соціального забезпечення осіб з інвалідністю.

Аналіз останніх досліджень. Суспіль-
на важливість розвитку питань публічного 
адміністрування соціального забезпечення 
осіб з інвалідністю зумовили активі наукові 
пошуки, які реалізувалися у певній кількос-
ті праць. На особливу увагу заслуговують 
публікації останніх декількох років таких 
учених: Г. О. Барабаш, Н. М. Вапнярчука, 

А. М. Куцої, С. В. Пасічніченко, Є. Ю. Со-
боля, В. С. Тарасенко, М. В. Чічкань. Разом 
із тим проблеми з’ясування підстав і поряд-
ку застосування адміністративно-правових 
засобів соціального забезпечення осіб з інва-
лідністю мають фрагментарний характер, а 
також залишаються не досить дослідженими 
в контексті теперішнього етапу адміністра-
тивної реформи в Україні. 

Метою статті є теоретико-правовий аналіз 
сучасної моделі системи адміністративно-
правових засобів соціального забезпечення 
осіб з інвалідністю, з’ясування підстав і по-
рядку їх застосування, а також визначення 
ключових напрямів удосконалення відпо-
відного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Структу-
ра категорії «соціальний захист» осіб з ін-
валідністю», співвідношення із «соціальним 
забезпеченням» у законодавстві та наукових 
колах залишається до цих пір не узгодженим, 
що певною мірою негативно відбивається на 
нормотворчості та правозастосовній діяль-
ності публічної влади. Навіть у Законі Укра-
їни «Про основи соціальної захищеності осіб 
з інвалідністю в Україні» визначення соці-
ального захисту застосовано у вузькому ро-
зумінні, згідно з яким він полягає у наданні 
пенсії, державної допомоги та інших виплат, 
пільг, соціальних послуг, здійсненні реабі-
літаційних заходів, встановленні опіки або 
догляду [1]. Наведена дефініція не узгоджу-
ється з положеннями цього закону, в якому 
окреслено значно більше напрямів реалізації 
соціальної захищеності. 
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У цьому разі йдеться не про ототожнення 
подібних явищ, оскільки соціальних захист 
осіб з інвалідністю – ширша категорія, ніж 
їхнє соціальне забезпечення. В. С. Тарасенко 
наголошує, що соціальний захист передбачає 
систему економічних, соціальних і правових 
державних заходів, що забезпечують умови 
для подолання та компенсації наявних в осіб 
з інвалідністю обмежень шляхом надання 
матеріальної допомоги, соціально-побуто-
вого, медичного забезпечення та створюють 
інші умови необхідні умови з урахуванням 
рівних можливостей [2, с. 53-54]. На переко-
нання А. М. Куцої, соціальний захист осіб з 
інвалідністю – система заходів, спрямованих 
на забезпечення у разі загрози виникнен-
ня або наявності будь-яких ризиків, що мо-
жуть спричинити втрату ними можливос-
тей задоволення життєво важливих потреб, 
мінімально необхідного життєвого рівня, на 
надання їм можливостей розвиватися, реалі-
зовувати свої здібності [3, с. 28]. 

Незважаючи на розбіжність наукових 
поглядів на сутність піднятого питання, уза-
гальнюючи вищевикладене, треба зазначити, 
що соціальний захист осіб з інвалідністю є 
складовою частиною соціальної державної 
політики, що передбачає застосування ор-
ганами публічної влади сукупності органі-
заційно-правових, соціально-економічних, 
фінансових та інших необхідних заходів, 
спрямованих на гарантування дотримання 
їхнього соціального статусу за рахунок соці-
альної підтримки відповідних сфер життєді-
яльності згідно з встановленими державни-
ми стандартами і нормативами, з огляду на 
особливості психофізичного стану здоров’я 
такої категорії громадян, з метою забезпе-
чення прав, свобод і законних інтересів осіб 
з інвалідністю. 

Поділяємо думку представників наукової 
спільноти, що визначають соціальне забез-
печення осіб з інвалідністю функціональним 
складником соціального захисту, який реа-
лізовує його завдання за рахунок грошової 
та матеріальної підтримки, організації реа-
білітації, соціального догляду та піклування  
[4, с. 48]. Зважаючи на відповідні консти-
туційні положення, норми трудового та со-
ціального законодавства, зазначимо, що 
державна політика України в частині соці-
ального забезпечення осіб з інвалідністю зна-
чною мірою відповідає корпоративістській 
моделі, увібравши в себе її характерні ознаки, 
систему та принципи управління.

Організаційний та виконавчо-розпо-
рядчий вплив вітчизняної публічної адміні-
страції на окреслені процеси має системний 
та цілеспрямований характер. Він враховує 
специфіку конкретного виду соціального 

забезпечення, включаючи матеріальні та со-
ціально-побутові аспекти. Грошовий вираз 
такої державної підтримки здійснюється 
через пенсії по інвалідності та соціальні ви-
плати, адміністративно-правовий механізм 
нарахування та виплати яких включає вели-
ку та розгалужену систему відповідних юри-
дичних засобів. 

Пенсії по інвалідності обчислюються за 
встановленими нормами у визначених про-
центах до середньомісячного заробітку, який 
громадяни одержували перед зверненням за 
її нарахуванням, відповідно до групи інвалід-
ності. У разі наявності достатнього трудово-
го стажу базою обрахунку виступають розмір 
пенсії за віком. Відмова від формалізованого 
підходу у сфері пенсійного забезпечення цієї 
категорії громадян реалізується через вста-
новлення мінімальних розмірів пенсій на 
рівні соціальної пенсії по відповідній групі 
інвалідності [5]. Констатуємо, що за рахунок 
встановлення допустимих меж пенсійного 
забезпечення публічна влада дотримуєть-
ся і розвиває передбачені Конституцією та 
законами України державні соціальні норми 
і стандарти щодо осіб з інвалідністю. 

У цьому контексті слід наголосити на 
можливості особи з інвалідністю самостій-
но захистити своє право на соціальне забез-
печення не лише у судовому порядку, але й 
за адміністративною процедурою, що гаран-
тується положеннями постанови правлін-
ня ПФУ України від 12.10.2007 № 18-6 [6]. 
Йдеться про важливий адміністративно-
правовий засіб, який завдяки чітко встанов-
леному порядку дозволяє у розумні строки 
поновити порушені права, не допускати зво-
лікання та зловживання з боку відповідних 
органів публічної адміністрації. 

Органи публічної адміністрації, у тому 
числі Мінсоцполітики України, ПФУ Украї-
ни, територіальні органи ПФУ України, здій-
снюють організаційно-правове забезпечення 
адміністрування внесків на державне пенсій-
не страхування, виплати та доставки пенсій та 
ін. За рахунок цього досягається стабільність 
реалізації комплексного механізму регуля-
тивного впливу на суспільні відносини щодо 
пенсійного забезпечення населення. Згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
23.07.2014 № 280 ці органи влади наділені 
контрольними повноваженнями та правом 
на застосування окремих заходів адміністра-
тивного примусу. Серед цих заходів ключова 
роль належить внутрішньому та зовнішньо-
му рівням їх втілення у практичну площину. 
Внутрішній складник зумовлений необхід-
ністю дотримання законності, протидії ко-
рупції й підвищення ефективності діяльнос-
ті системи органів пенсійного забезпечення. 
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Зовнішній рівень передбачає низку заходів 
адміністративного впливу у сфері пенсійного 
забезпечення, зокрема здійснення перевірок, 
притягнення винних осіб до адміністративної 
відповідальності (ст. 1651, 18823 КУпАП). 

Отже, основними завданнями адміністра-
тивно-правових засобів пенсійного забезпе-
чення осіб з інвалідністю є: а) гарантування 
дотримання публічною владою права най-
більш уразливих верств населення на на-
лежний життєвий рівень; б) забезпечення 
державних грошових виплат, не нижчих від 
прожиткового мінімуму для непрацездатних 
громадян; в) створення рівних можливостей 
доступності до державної системи пенсій-
ного забезпечення; г) встановлення чітких і 
прозорих правил призначення та перерахун-
ку пенсій по інвалідності; д) надання реаль-
ної можливості захисту та поновлення пору-
шених прав громадян на соціальний захист; 
е) стимулювання та зобов’язання суб’єктів 
публічного і приватного права до належної 
реалізації своїх прав і виконання юридичних 
обов’язків у сфері пенсійного забезпечення; 
є) протидія правопорушенням у сфері пен-
сійного забезпечення із застосуванням адмі-
ністративних і фінансових санкцій.

Обов’язковою ланкою адміністративно-
правового забезпечення соціального забезпе-
чення осіб з інвалідністю є також створення і 
реалізація організаційно-правових і фінансо-
вих механізмів оформлення, нарахування та 
направлення адресатам державних соціаль-
них виплат. У положеннях Законів України 
«Про державну соціальну допомогу особам, 
які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю» та «Про державну соціальну 
допомогу особам з інвалідністю з дитинства 
та дітям з інвалідністю» визначено коло осіб, 
які мають право на такі виплати.

Встановлена процедура отримання що-
місячної матеріальної допомоги є в цілому 
стандартизованою [7]. Специфіка тако-
го виду допомоги полягає в тому, що вона 
має компенсаційний характер, стосується 
законодавчо визначеної категорії осіб з ін-
валідністю. Громадянам, які отримують 
соціальні виплати, нижчі від розміру про-
житкового мінімуму, встановлюється щомі-
сячна державна адресна допомога до пенсій 
та державних соціальних допомог у сумі, що 
її не вистачає до зазначених розмірів. Такі 
цілі ставить держава, встановлюючи адресну 
допомогу особам з інвалідністю внаслідок 
війни, де об’єктом компенсації виступає що-
місячний розмір пенсійних виплат для цієї 
категорії громадян, а також для внутрішньо 
переміщених осіб – покриття витрат на про-
живання та оплату житлово-комунальних 
послуг.

Основними суб’єктами надання одно-
разової матеріальної допомоги виступають 
Мінсоцполітики України та управління соці-
ального захисту місцевих органів публічної 
адміністрації, які у межах стандартів надання 
послуг соціальної підтримки населенню [8] 
та згідно з порядком, встановленим відповід-
ними адміністративно-правовими нормами, 
за заявою осіб з інвалідністю надають допо-
могу у разі їхньої тривалої хвороби, стихій-
ного лиха та інших особливих обставин. Із 
вищевикладеного випливає, що державні со-
ціальні виплати не є уніфікованими за зміс-
том і характером свого спрямування, владни-
ми суб’єктами їх призначення і виплати. 

Водночас вони у своїй сукупності спря-
мовуються на спільне виконання соціальних 
завдань, які забезпечуються компетентними 
органами публічної адміністрації за допо-
могою відповідних юридичних засобів, у 
тому числі: а) забезпечення права осіб з ін-
валідністю на достатній рівень соціальної 
захищеності за рахунок унормування до-
пустимих мінімальних рамок матеріального 
забезпечення; б) гарантування державної 
матеріальної підтримки окремих категорій 
осіб, незважаючи на освітній рівень, зайня-
тість, трудових стаж та інші подібні чинники; 
в) врахування складних життєвих обставин 
осіб з інвалідністю, насамперед пов’язаних 
із малозабезпеченістю та вимушеним пере-
міщенням у межах країни у зв’язку з вій-
ськовим конфліктом; г) підтримка найбільш 
уразливих осіб з інвалідністю, зокрема дітей 
з інвалідністю, людей з І групою інваліднос-
ті; д) здійснення додаткового матеріального 
забезпечення, передбаченого спеціальним 
законодавством.

Ключовими суб’єктами публічної адмі-
ністрації, які залученні до цієї діяльності, є 
Мінсоцполітики України, місцеві публічні 
адміністрації в особі соціальних інспекторів 
та інших уповноважених посадових (службо-
вих) осіб. Вони реалізують наглядові (контр-
ольні) повноваження з метою недопущення 
порушення права на соціальне забезпечення, 
особливо коли це стосується найбільш ураз-
ливих верств населення. Вважаємо за необ-
хідне прийняти законодавчий акт з питань 
забезпечення публічного контролю у сфері 
соціальної підтримки уразливих верств насе-
лення, де закріпити повноваження соціаль-
них інспекторів і соціальних аудиторів, унор-
мувати процедурні аспекти перевірки умов 
проживання і матеріального забезпечення 
сімей, окремих громадян. У пропонованому 
документі мають бути дотримані такі вимоги:  
1) встановлення граничних нормативів кіль-
кості соціальних інспекторів та аудиторів 
залежно від кількості населення, що обслу-
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говується; 2) закріплення процедури перевір-
ки фактів і відомостей, викладених у заявах 
фізичних осіб щодо невідповідності рівня 
матеріального забезпечення призначеним 
соціальним виплатам; 3) недопущення ініці-
ювання двох і більше одночасних перевірок 
матеріально-побутового становища, підстав 
для пільги і компенсації, цільовий характер їх 
використання; 4) проведення перевірок місць 
проживання, постійного чи тимчасового пере-
бування лише у передбачених законодавством 
випадках, без порушення конституційних 
норм щодо недоторканості житла та невтру-
чання в особисте і сімейне життя.

У системі соціального забезпечення осіб 
з інвалідністю державна підтримка у вигля-
ді постійних чи разових грошових виплат 
доповнюється можливістю отримання соці-
альних послуг, що передбачають комплекс 
заходів з надання допомоги особам, які пе-
ребувають у складних життєвих обставинах, 
зокрема спричинених інвалідністю, з метою 
розв’язання таких проблем [9]. Перелік і 
зміст основних видів соціальних послуг, під-
стави та умови платності та безоплатності їх 
надання, відповідні тарифи, чітко унормовані 
публічною адміністрацією для недопущення 
зловживання у цій сфері, та надання неякіс-
ної допомоги уразливим верствам населення. 

Першочерговими надавачами соціаль-
них послуг є органи соціального захисту. 
Безпосередніми виконавцями таких функ-
ціональних обов’язків виступають соціальні 
працівники та інші уповноважені службові 
(посадові) особи. До зазначених суб’єктів 
встановлюються суттєві вимоги у тому числі 
в частині статутних документів, кваліфікації 
персоналу, матеріально-технічного забезпе-
чення та інші вимоги [10]. Аналізована сфера 
підлягає стандартизації, тому органи соціаль-
ного захисту мають право проводити пере-
вірки організації надання соціальних послуг; 
здійснювати оцінку, моніторинг і контроль 
за якістю надання соціальних послуг та ін. 

Основними установами, через які реа-
лізується право громадян на отримання со-
ціальних послуг, виступають територіальні 
центри соціального обслуговування (надан-
ня соціальних послуг), які є бюджетними 
установами, що утворюються за рішенням 
місцевих органів влади [11]. Поряд із наве-
деним адміністративно-правовий механізм 
забезпечення права осіб з інвалідністю на 
соціальні послуги передбачає порядок визна-
чення потреб населення адміністративно-
територіальних одиниць у таких послугах 
шляхом збирання, узагальнення та аналізу 
інформації про становище і життєві обста-
вини населення конкретного села, районна, 
селища, міста. Вказане здійснюється з ме-

тою прийняття управлінських рішень щодо 
розвитку й оптимізації системи соціальних 
послуг на певній території або в регіоні. 

Таким чином, офіційна процедура визна-
чення кількості, видів та обсягів соціальних 
послуг, які надаються в конкретному регіоні, 
має централізований характер, охоплює всі 
ланки відповідної владної вертикалі. Аналі-
зований порядок виконує декілька завдань: 
сприяє оптимальному плануванню й пере-
розподілу відповідних бюджетних коштів; до-
зволяє ефективного надавати і розвивати ті 
соціальні послуги, які найбільш необхідні для 
конкретного регіону; запобігає виникненню 
випадків ненадання особі певної послуги через 
не передбачення на неї коштів; уможливлює 
раціональне використання робочого часу со-
ціальних працівників та інших осіб у цій сфері. 

Сфера надання соціальних послуг для 
осіб з інвалідністю має низку невирішених 
складних проблем, не дозволяючи задовіль-
нити значною міроюі їхні потреби. Важ-
ливим є комплексний підхід до вказано-
го, у тому числі прийняття нового Закону 
України «Про соціальні послуги», в якому 
окреслити правовий статус суб’єктів у сфері 
надання соціальних послуг, механізми пу-
блічного управління, моніторингу та нагля-
ду (контролю) за відповідною діяльністю, 
систему державних соціальних гарантій для 
осіб з інвалідністю. Основними соціальни-
ми гарантіями мають стати: а) затверджений 
перелік соціальних послуг, що надаються 
особам, не здатним до самообслуговування, 
і перелік безоплатних базових послуг для 
осіб з інвалідністю, які надаються всіма від-
повідними суб’єктами незалежно від форми 
власності, зокрема соціально-психологічних, 
інформаційних, юридичних, консультацій-
них послуг; б) включення сурдоперекладу 
до переліку соціальних послуг для осіб з від-
повідним порушення сенсорних функцій ор-
ганізму, де така соціальна підтримка висту-
пає не лише додатковим видом послуг, але 
й комунікаційним каналом взаємозв’язку з 
окромною групою громадян; в) передбачення 
адміністративної відповідальності за відмову 
ненадання соціальних послуг особам з інва-
лідністю, а також за невиконання законних 
вимог соціальних інспекторів і аудиторів. 

Висновки.

Проведене дослідження дозволяє зроби-
ти висновок, що система адміністративно-
правових засобів у сфері соціального забез-
печення осіб з інвалідністю включає два 
складника, першаий з яких – регулятивні 
засоби, які унормовують питання реаліза-
ції та дотримання спеціального правового 
статусу залучених суб’єктів приватного і 
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публічного права; втілюють у життя адміні-
стративний механізм перерозподілу бюджет-
них коштів на соціальні виплати, надання 
соціальних послуг; визначають порядок, під-
стави й умови їх отримання і оскарженням 
населенням. Другий складник – охоронні 
засоби, які спрямовані на забезпечення фі-
нансового правопорядку та нагляду (контр-
олю) за раціональних використанням пу-
блічних коштів, а також гарантування прав 
осіб з інвалідністю на гідний рівень життя. 
У соціальній сфері напрями, форми і ступінь 
владного впливу публічної адміністрації зу-
мовлені таким: державними соціальними 
стандартами і гарантіями; встановленим рів-
нем прожиткового мінімуму; соціальними 
нормами і нормативами; офіційними норма-
тивами публічних витрат.

Сфера соціального забезпечення харак-
теризується надзвичайно великою кількістю 
законодавчих, підзаконних і відомчих нор-
мативно-правових актів, які значною мірою є 
застарілими та не відповідають вимогам сьо-
годення в частині дієвого забезпечення прав 
і свобод осіб з інвалідністю з боку органів пу-
блічної адміністрації. Важливим є прийнят-
тя нового законодавчого акта у сфері забез-
печення прав і свобод осіб з інвалідністю, 
який на відмінну від Закону України «Про 
основи соціальної захищеності осіб з інвалід-
ністю в Україні» закріпить базовий механізм 
реалізації, захисту та відновлення поруше-
них прав вказаної категорії осіб незалежно 
від сфери своєї дії з урахуванням державних 
стандартів і практик європейської спільноти. 
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Статья посвящена теоретико-правовому анализу отечественной модели системы администра-
тивно-правовых средств социального обеспечения лиц с инвалидностью, выяснению и характеристи-
ке оснований и порядка их применения органами публичной администрации, а также определению 
ключевых направлений совершенствования соответствующего законодательства. 
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In the article are considered to the theoretical and legal analysis of home model of the system of admin-
istrative facilities of public welfare of persons with disability, to finding out and description of grounds and 
order of their application by the organs of public administration, and determination of key trends of perfec-
tion of corresponding legislation. 
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