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Цей звіт підготовлений за фінансової підтримки програми Європейського Союзу EU4Youth. 

Зміст цієї публікації є відповідальністю виключно ГО “Егаліте Інтернейшнл”, і жодним чином не 

може відображати думки Європейського Союзу.
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 ВСТУП

ВСТУП
Цей звіт описує процес підготовки, організації, проведення та представляє результати Всеукра-

їнських громадських слухань з приводу ініціатив внесення змін до чинного законодавства щодо 

підтримки соціального підприємництва в Україні. Він створений експертною командою Громад-

ської організації «Egalite International» в межах реалізації правового компоненту міжнародного про-

екту «EU4Youth: розкриття потенціалу молодих соціальних підприємців в Молдові та Україні»(далі 

– Проект)1, який фінансується Європейським Союзом. 

Проект реалізує міжнародний консорціум організацій - Інститут імені Густава Штреземана (GSI) 

(Німеччина), «Егаліте Інтернейшнл» (Україна), організація AXA Management Consulting (Молдова), 

Асоціація «ECO-RAZENI» (Молдова), Національний центр допомоги та інформування для НУО в 

Молдові «CONTACT» (Молдова) та асоціація «Pro NGO!» (Німеччина).

Проект допомагає розвивати потенціал молодих соціальних підприємців в Молдові та Україні. 

Створює сприятливі умови для тих, хто вже має, планує чи розпочинає свій соціальний бізнес. 

Надихає велику кількість молодих соціальних підприємців, підтримуючи їх інноваційні рішення для 

соціальної інтеграції та захисту навколишнього середовища в обох країнах.

В межах Проекту у травні 2020 року було проведено вхідне Базове дослідження2 основних інди-

каторів та показників соціального бізнесу в Україні, його проблем та перспектив розвитку з метою 

побудови стратегії реалізації Проекту. Серед головних перепон на шляху розвитку соціального 

підприємництва була встановлена відсутність правового визначення та регламентації цього виду 

діяльності у чинному законодавстві. Тому головною метою правового компоненту Проекту стало 

напрацювання пропозицій змін чинного законодавства та започаткування процесу законодавчої 

ініціативи щодо впровадження цих змін.

З метою створення обґрунтованих пропозицій вдосконалення нормативного становища соціаль-

них підприємців в Україні, на підставі аналізу доступних економічних показників, нормативно-пра-

вової бази України та позитивного європейського досвіду, восени 2020 року був проведений Еко-

номіко-правовий аналіз соціального підприємництва в Україні3, створена робоча група проекту з 

питань розробки правових пропозицій. У дослідженні зокрема представлена стратегія реформу-

вання нормативної бази через поетапну зміну чинного законодавства від введення поняття «со-

ціального підприємництва» у правове поле до запровадження механізмів державної підтримки та 

стимулювання. Також експертна команда дійшла до висновку відмовитись від створення єдиного 

нормативного документу (закону), а запропонувала впровадження змін до існуючих нормативних 

документів. 

Експертна команда виробила низку конкретних нормативних пропозицій першого етапу зміни 

1 Докладно про проект за посиланням - https://drive.google.com/fi le/d/19Zc2rVPTyh0Vu5UDw7vyl_Y_GbctwhDL/

view?usp=sharing

2 Результати дослідження доступні за посиланням - https://drive.google.com/fi le/d/13Y-95Js4D28Q3J2gzsHg-

tsZYJ2KhzUE/view?usp=sharing

3 Посилання на дослідження - https://www.euneighbours.eu/uk/east/stay-informed/publications/ekonomiko-pravoviy-

analiz-socialnogo-pidpriemnictva-v-ukraini
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чинної законодавчої бази і підготувала Порівняльну таблицю до проекту Закону України про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів щодо підтримки соціального підприємництва (додаєть-

ся). Саме зміст цієї таблиці є предметом розгляду на Всеукраїнських громадських слуханнях.

Метою слухань є запровадження широкого суспільного обговорення правових ініціатив зміни чин-

ного законодавства з легалізації соціального підприємництва в Україні.

Їх завданням є:

1. Представити громадськості і широкому загалу зацікавлених осіб інформацію про Проект 

і його сутність, про результати Економіко-правового аналізу стану соціального підприєм-

ництва в Україні, про стратегію змін чинного законодавства з підтримками соціального 

підприємництва та про зміст запропонованих норм першого етапу змін.

2. Зібрати максимальну кількість конструктивних пропозицій, які б враховували інтереси всіх 

зацікавлених сторін і включити їх до запропонованого проекту законодавчих змін.

3. Отримати широку громадську підтримку запропонованих нормативних змін з метою об-

ґрунтування подальшого просування законопроекту.

Цей звіт є підставою для обґрунтування суспільної необхідності та подальшого просування 

запропонованих нормативних змін.
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ІНФОРМУВАННЯ 
ГРОМАДСЬКОСТІ ПРО 
ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ
Для найбільш широкого залучення громадськості до громадських слухань була організована та 

проведена інформаційна кампанія. Ця кампанія була розпочата за місяць до проведення гро-

мадських слухань і включала в себе розповсюдження інформації як через традиційні інформа-

ційні (через засоби масової інформації), так і електронні канали (через соціальні мережі), а також 

адресні розсилки запрошень всім зацікавленим особам електронною поштою (з напрацьованої 

бази стейкхолдерів, бенефіціарів та партнерів).

СТВОРЕННЯ ТА ПРОСУВАННЯ ЗАХОДІВ 
У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Відповідно до Комунікаційної стратегії головною соціальною платформою інформаційного про-

сування та підтримки громадських слухань стала соціальна мережа Фейсбук. Такий спосіб опри-

люднення інформації був обраний для забезпечення швидшого розповсюдження матеріалів, роз-

ширення кількості залучених та оперативного реагування на коментарі, запитання та відгуки.

У межах інформаційної кампанії були розміщені наступні матеріали:

№ Місце розміщення Кількість 

розміщень

Форма Охоплення 

аудиторії

1. Сторінка ГО “Егаліте 

Інтернешнл” на 

Фейсбуці

24 Захід 147,7 тисяч

2. Фейсбук-сторінки 

регіональних 

інформаційних ресурсів

16 Пост про слухання 149,9 тисяч

3. Фейсбук-сторінки 

профільних 

регіональних установ

21 Пост про слухання 54,8 тисяч

4. Сторінка Проекту 1 Форма голосування 10,3 тисяч

РАЗОМ: 62 362,7 тисяч
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 ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ОГОЛОШЕННЯ ПРО СЛУХАННЯ
Прес-релізи з анонсом та описом громадських слухань надсилались у регіональні ЗМІ та ЗМІ міс-

цевих державних органів влади, органів місцевого самоврядування для своєчасного поширення 

інформації.

Загалом було надіслано прес-релізів, анонсів та оголошень про громадські слухання до 65 регі-

ональних ЗМІ із загальною електронною аудиторією майже 1,5 міліонна читачів. А також до 10 

електронних інформаційних порталів місцевих державних органів влади, органів місцевого само-

врядування із охопленням 75 тисяч відвідувачів.

РОЗСИЛКА ЗАПРОШЕНЬ
Для забезпечення широкого представлення всіх зацікавлених осіб та широкого публічного розго-

лосу про громадські слухання були надіслані електронною поштою 782 персональних запрошення 

соціальним підприємцям, громадським лідерам, представникам НУО, місцевої державної влади 

та місцевого самоврядування, журналістам, викладачам вишів, експертам, студентам, представ-

никам регіональних центрів розвитку.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА 
ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ 
СЛУХАНЬ
За Проектом громадські слухання планувалось провести у вигляді наочних конференцій з 2 сесій 

в усіх обласних центрах України – презентаційної та дискутивної, по 45 хвилин кожна, з перервою 

на каву-брейк. Але за умови введення режиму карантину від цієї ідеї довелось відмовитись та пе-

ревести захід у онлайн-режим.

ФОРМАТ ТА ПОРЯДОК УЧАСТІ У ЗАХОДІ
Громадські слухання пройшли у форматі онлайн-конференції на платформі zoom. Публічне оголо-

шення про слухання у мережі Фейсбук містило у собі посилання на електронну форму реєстра-

ції на слухання у форматі гугл-форми. Форма реєстрації містила у собі стислу інформацію про 

Проект, захід та питання щодо прізвища, ім’я учасника, його статі та вікової групи, професійного 

статусу, контактних даних та згоди на обробку персональних даних. Кожний, хто заповнював цю 

форму автоматично отримував на свою електронну адресу листа-запрошення на слухання, де 

зазначався час проведення, містились посилання на програму слухань та посилання на онлайн-

конференцію.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЛУХАНЬ
Програма громадських слухань була складена з урахуванням можливості активної участі слухачів 

через чередування презентаційних сесій та часу запитань та відповідей. Презентаційна частина 

розрахована на модератора та одного доповідача.

Програма слухань наступна:

5 хвилин - вітання учасників слухань,

10 хвилин - представлення Проекту,

5 хвилин - відповіді на запитання,

15 хвилин - представлення результатів економіко-правового аналізу,

10 хвилин - відповіді на запитання,

15 хвилин - представлення законодавчих ініціатив,

15 хвилин - відповіді на запитання та обговорення законодавчих ініціатив,

5 хвилин - підведення підсумків слухання.
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 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Розрахунковий час проведення громадських слухань за однією локацією – 1,5 години. Загаль-

ний сумарний фактичний час проведення Всеукраїнських громадських слухань в усіх 24 регіонах 

склав 36 годин 43 хвилини.

ЛОКАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
Всеукраїнські громадські слухання у форматі онлайн-конференцій проходили за наступним гра-

фіком:

21.12.2020 р. 11.00  - Черкаська область;

21.12.2020 р. 14.00  - Кіровоградська область;

22.12.2020 р. 11.00  - Київська область, місто Київ;

22.12.2020 р. 14.00  - Житомирська область;

23.12.2020 р. 11.00  - Чернігівська область;

23.12.2020 р. 14.00  - Вінницька область;

24.12.2020 р. 11.00  - Волинська область;

24.12.2020 р. 14.00  - Львівська область;

28.12.2020 р. 11.00  - Дніпропетровська область;

28.12.2020 р. 14.00  - Донецька область;

29.12.2020 р. 11.00  - Закарпатська область;

29.12.2020 р. 14.00  - Запорізька область;

12.01.2021 р. 11.00  - Івано-Франківська область;

12.01.2021 р. 14.00  - Луганська область;

13.01.2021 р. 11.00  - Миколаївська область;

13.01.2021 р. 14.00  - Одеська область;

14.01.2021 р. 11.00  - Полтавська область;

14.01.2021 р. 14.00  - Рівненська область;

18.01.2021 р. 11.00  - Сумська область;

18.01.2021 р. 14.00  - Тернопільська область;

19.01.2021 р. 11.00  - Харківська область;

19.01.2021 р. 14.00  - Херсонська область;

20.01.2021 р. 11.00  - Хмельницька область;

20.01.2021 р. 14.00  - Чернівецька область.
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УЧАСНИКИ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
Загальна кількість осіб, яка безпосередньо взяла участь у громадських слуханнях, отримала ма-

теріали слухань, брала участь у обговоренні на сторінці Проекту у Фейсбуці, реєструвалась та 

проголосувала по результатам слухань, складає 1535 осіб. Регіональний розподіл такий:

Основні демографічні дані учасників громадських слухань наступні

РОЗПОДІЛ УЧАСНИКІВ ЗА РЕГІОНАМИ
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80%

5%

3%

5%

4%

3%

3%

10%

3%
3%

Вінницька 

Волинська 

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Закарпатська

Запорізька

Івано-Франківська

Київська, місто Київ

Кіровоградська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Полтавська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська 

Чернівецька

Чернігівська 

РОЗПОДІЛ УЧАСНИКІВ 
ЗА ВІКОМ

РОЗПОДІЛ УЧАСНИКІВ 
ЗА СТАТТЮ

РОЗПОДІЛ УЧАСНИКІВ 
ЗА МІСЦЕМ 

МЕШКАННЯМ

 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
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За своїм статусом учасники громадських слухань розподілялись так 

ПІСЛЯДІЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
Всі учасники громадських слухань  отримали листа на електрону пошту, який містив посилання 

на дослідження Проекту, Порівняльну таблицю до законопроекту, групу Проекту у Фейсбуці та 

фінальне голосування по результатам громадських слухань.

Також після проведення громадських слухань команда Проекту провела 3 письмові, 2 телефонні 

та 2 онлайн консультації, які стосувались практики застосування чинного законодавства для со-

ціальних підприємств, порядку податкового звітування некомерційних громадських організацій, 

найбільш оптимальної організаційно-правової форми для соціального підприємництва, інвести-

ційних та грантових можливостей. Також були питання стосовно запропонованих правових змін 

– критеріїв соціального підприємництва, порядку та обсягу соціального звітування соціального 

підприємства, порядку його реєстрації та механізмів контролю.

 

РОЗПОДІЛ УЧАСНИКІВ ЗА РОДОМ ЗАНЯТЬ

7%

13%

3%

10% 1%

2%

42%

4%

1%

14%

3%

Студент

Безробітний

НУО

ЗМІ

Малий/середній бізнес

Місцеве самоврядування

Місцева державна влада

ВНЗ

Центральна державна влада

Самозайнятий

Соціальний підприємець

 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
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 РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

РЕЗУЛЬТАТИ 
ГРОМАДСЬКИХ 
СЛУХАНЬ
Одним з основних результатів громадських слухань стала можливість всебічного врахування кон-

структивних поглядів, думок та інтересів всіх зацікавлених осіб.

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ, ВИСЛОВЛЕНІ ПІД ЧАС 
ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
За час проведення громадських слухань були висловлені наступні зауваження та пропозиції:

№ Зміст зауваження/пропозиції Реакція

1. Надати вичерпний закритий список можливої 

соціальної мети соціального підприємництва 

для визначення критеріїв соціального підпри-

ємництва (ст.42-1 Господарського кодексу 

України)

Враховано

2. Зробити варіативним критерії спрямування 

частини прибутку на соціальні проекти та 

працевлаштування частини осіб із соціально 

вразливих категорій населення (ст.42-1 Госпо-

дарського кодексу України)

Враховано

3. Зробити не добровільний, а обов’язковий 

порядок соціального звітування суб’єктів со-

ціального підприємництва (ст.42-1 Господар-

ського кодексу України)

Не враховано. Під добровільністю 

соціального звітування розуміється 

обов’язок самостійного оприлюднен-

ня показників досягнення соціальної 

мети без сторонньої вимоги.

4. Вимога запроваджувати демократичні форми 

управління, як критерій соціального підприєм-

ництва, виключає можливість бути суб’єктами 

соціального підприємництва фізичним осо-

бам-підприємцям (ст.42-1 Господарського 

кодексу України)

Не враховано. Норма про демокра-

тичні форми управління стосується 

лише юридичних осіб. Для фізич-

них осіб існує критерій спрямування 

частини свого прибутку на соціальні 

цілі до юридичних осіб соціального 

підприємництва із демократичними 

формами прийняття рішень.
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 РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

5. Запровадити закритий вичерпний список осіб 

із вразливих категорій населення, доля яких 

має бути працевлаштована на соціальних під-

приємствах (ст.42-1 Господарського кодексу 

України)

Враховано.

6. Не обтягувати суб’єкти соціального підпри-

ємництва вимогами додатково вести соціаль-

ну звітність (ст.71-1 Господарського кодексу 

України)

Не враховано. Однією з головних 

ознак підприємницької діяльності є 

запровадження та ведення обліку та 

звітності. Для соціального бізнесу, 

який ведеться для досягнення со-

ціальної мети, необхідним є ведення 

соціального обліку задля визначення 

його соціальної ефективності. Отже, 

соціальна звітність є необхідною 

умовою оцінки соціального впливу та 

ефекту від соціальної підприємницької 

діяльності.

7. Обсяг обов’язкового соціального звітування 

занадто важкий для соціальних підприємців 

(ст.71-1 Господарського кодексу України)

Не враховано. Проектом закону 

передбачено у обов’язковому по-

рядку щороку надавати відомість про 

(1) напрями соціальної діяльності, (2) 

соціальні питання, які вирішувались у 

звітному періоді, (3) категорії осіб, сто-

совно яких вирішувались ці питання і 

(4) досягнутий результат у вартісному 

еквіваленті зі ступенем досягнення 

у порівнянні із попереднім періодом. 

Облік та надання такої інформації не є 

обтяжливим.

8. Проведення аудиту для соціального звітуван-

ня дуже обтяжить соціальний бізнес (ст.71-1 

Господарського кодексу України)

Не враховано. Вимога про звітування 

про результати аудиторської перевір-

ки є варіативною. Цю інформацію со-

ціальний підприємець може надати у 

звіті, якщо аудит проводився у звітній 

період.

9. Надати право реєстрації та контролю за ді-

яльністю соціальних підприємств органам 

місцевого самоврядування (внести зміни до 

Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»)

Враховано.

10. Запровадити єдиний портал із реєстром со-

ціальних підприємців, даних про їхню соціаль-

ну діяльність, мету та ефективність (ст.131-1 

Господарського кодексу України)

Враховано.
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З 12 пропозицій враховано 7 (58%).

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКОВОГО ГОЛОСУВАННЯ
Для фіналізації всеукраїнських громадських слухань було проведено постатейне онлайн-голосу-

вання за запропонованими пропозиціями. Їх результати наступні:

11. Покласти на органи місцевого самоврядуван-

ня обов’язок обліковувати всіх осіб у громаді, 

які відносяться до вразливих категорій з ме-

тою можливості перевірки їхнього реального 

працевлаштування на соціальних підприєм-

ствах (ст.26, 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»)

Враховано 

12. Передбачити на третьому етапі внесення змін 

до чинного законодавства (запровадження 

механізмів державного стимулювання) ви-

ведення коштів суб’єктів соціального під-

приємництва, витрачених на соціальні цілі, із 

бази оподаткування та прибутку (Податковий 

кодекс України)

Враховано

№ Запропоновані 

норми

Відповіді Підсумок

Зміни до Господарського кодексу України

1. Визначення поняття 

«соціальне підприєм-

ництво» (ч.1, ст.42-1)

 Згодний – 98%

Незгодний – 2%

2%

42%

18%

39%

Не 
згоден

Згоден у 
цілому

Повністю 
згоден

Частково 
згоден

 РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
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2. Загальні та специ-

фічні критерії соці-

ального підприємни-

цтва (ч.2-3, ст.42-1)

 Згодний – 100%

Незгодний – 0%

3. Соціальна мета со-

ціального підприєм-

ництва (ч.4 ст.42-1)

 Згодний – 100%

Незгодний – 0%

4. Обов’язковість за-

кріплення наявності 

критерії соціального 

підприємництва у 

установчих докумен-

тах (ч.5 ст.42-1)

 Згодний – 95%

Незгодний – 5%

0%

0%

5%

49%

39%

23%

20%

20%

20%

31%

41%

52%

Не 
згоден

Не 
згоден

Не 
згоден

Згоден у 
цілому

Згоден у 
цілому

Згоден у 
цілому

Повністю 
згоден

Повністю 
згоден

Повністю 
згоден

Частково 
згоден

Частково 
згоден

Частково 
згоден

 РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
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5. Перелік соціально 

вразливих категорій 

осіб (примітка ст.42-

1)

 Згодний – 100%

Незгодний – 0%

6. Зазначення соціаль-

ного підприємництва 

як мети створення 

та діяльності підпри-

ємств (ч.2 ст.62)

 Згодний – 98%

Незгодний – 2%

7. Визначення соціаль-

ного підприємства, 

як окремого виду 

підприємств (ч.9 

ст.63)

 Згодний – 100%

Незгодний – 0%

0%

2%

0%

34%

45%

31%

12%

5%

18%

54%

48%

51%

Не 
згоден

Не 
згоден

Не 
згоден

Згоден у 
цілому

Згоден у 
цілому

Згоден у 
цілому

Повністю 
згоден

Повністю 
згоден

Повністю 
згоден

Частково 
згоден

Частково 
згоден

Частково 
згоден

 РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
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8. Визначення особли-

востей управління 

соціальним підпри-

ємством (ч.1 ст.65-1)

 Згодний – 88%

Незгодний - 12%

9. Визначення особли-

востей звітності со-

ціального підприєм-

ства (ч.1, 2 ст.71-1)

 Згодний – 95%

Незгодний – 5%

10. Зазначення со-

ціального підпри-

ємництва, як виду 

діяльності соціаль-

ного підприємця (ч.1, 

ст.128)

 Згодний – 98%

Незгодний – 2%

12%

5%

2%

42%

37%

36%

14%

17%

15%

32%

41%

47%

Не 
згоден

Не 
згоден

Не 
згоден

Згоден у 
цілому

Згоден у 
цілому

Згоден у 
цілому

Повністю 
згоден

Повністю 
згоден

Повністю 
згоден

Частково 
згоден

Частково 
згоден

Частково 
згоден

 РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
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11. Визначення мож-

ливості утворення 

соціальних підпри-

ємств та отримання 

статусу соціального 

підприємця (ч.1, 

ст.131-1)

 Згодний – 98%

Незгодний – 2%

12. Зазначення мож-

ливості соціальним 

підприємствам мати 

будь-яку організацій-

но-правову форму 

та вид підприємства 

(ч.2, ст.131-1)

 Згодний – 98%

Незгодний – 2%

13. Визначення вну-

трішніх локальних 

нормативних підстав 

діяльності соціаль-

ного підприємства 

та обов’язковість 

статусу юридичної 

особи (ч.3, ст.131-1)

 Згодний – 96%

Незгодний – 4%

2%

2%

4%

22%

31%

35%

2%

5%

12%

74%

62%

48%

Не 
згоден

Не 
згоден

Не 
згоден

Згоден у 
цілому

Згоден у 
цілому

Згоден у 
цілому

Повністю 
згоден

Повністю 
згоден

Повністю 
згоден

Частково 
згоден

Частково 
згоден

Частково 
згоден

 РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
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14. Зазначення необ-

хідності державної 

реєстрації соціаль-

ного підприємства 

та соціального 

підприємця у якості 

суб’єкту господар-

ської діяльності (ч.4, 

ст.131-1)

 Згодний – 98%

Незгодний – 2%

15. Зазначення необ-

хідності державної 

реєстрації суб’єкту 

господарської ді-

яльності у якості 

соціального підпри-

ємства або соці-

ального підприємця 

органами місцевого 

самоврядування (ч.5, 

ст.131-1)

 Згодний – 95%

Незгодний – 5%

16. Зазначення необхід-

ності внесення всіх 

соціальних підпри-

ємств та соціальних 

підприємців, а також 

результатів їх соці-

альної діяльності до 

Єдиного державного 

реєстру соціальних 

підприємств та со-

ціальних підприємців 

України (ч.6, ст.131-

1)

 Згодний – 95%

Незгодний – 5%

2%

5%

5%

38%

36%

25%

4%

7%

11%

56%

52%

59%

Не 
згоден

Не 
згоден

Не 
згоден

Згоден у 
цілому

Згоден у 
цілому

Згоден у 
цілому

Повністю 
згоден

Повністю 
згоден

Повністю 
згоден

Частково 
згоден

Частково 
згоден

Частково 
згоден

 РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
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17. Визначення поняття 

Єдиного державного 

реєстру соціальних 

підприємств та со-

ціальних підприєм-

ців, мети його ство-

рення, видів даних, 

які він містить, та 

особливостей опри-

люднення інформа-

ції з нього (ч.7-10, 

ст.131-1)

 Згодний – 93%

Незгодний – 7%

18. Визначення утри-

мувача Єдиного 

державного реєстру 

соціальних підпри-

ємств та соціальних 

підприємців України 

(ч.11, ст.131-1)

 Згодний – 91%

Незгодний – 9%

19. Зазначення необ-

хідності сертифіка-

ції та ліцензування 

відповідних послуг 

та робіт соціальних 

підприємств та со-

ціальних підприємців 

(ч.12, ст.131-1)

 Згодний – 95%

Незгодний – 5%

7%

9%

5%

29%

24%

38%

13%

11%

13%

51%

56%

44%

Не 
згоден

Не 
згоден

Не 
згоден

Згоден у 
цілому

Згоден у 
цілому

Згоден у 
цілому

Повністю 
згоден

Повністю 
згоден

Повністю 
згоден

Частково 
згоден

Частково 
згоден

Частково 
згоден

 РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
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Зміни до Закону України «Про громадські об’єднання»

20. Зазначення можли-

вості громадських 

об’єднань займатись 

соціальним підпри-

ємництвом (ч.2, п.2, 

ст.21)

 Згодний – 98%

Незгодний – 2%

Зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

21. Визначення можли-

вості затвердження 

місцевими радами 

переліку вразливих 

категорій населення 

(ч.1, п.58, ст.26)

 Згодний – 95%

Незгодний – 5%

22. Визначення повно-

важень виконавчих 

органів місцевих рад 

у сфері реєстра-

ції, обліку та збору 

звітності соціальних 

підприємств та со-

ціальних підприємців 

(ч.1, п.а, пп.10, ст.27)

 Згодний – 93%

Незгодний -7%

2%

5%

7%

36%

42%

35%

5%

20%

18%

57%

33%

40%

Не 
згоден

Не 
згоден

Не 
згоден

Згоден у 
цілому

Згоден у 
цілому

Згоден у 
цілому

Повністю 
згоден

Повністю 
згоден

Повністю 
згоден

Частково 
згоден

Частково 
згоден

Частково 
згоден
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Отже, за результатами фінального голосування переважна більшість учасників Всеукраїнських 

громадських слухань висловили свою підтримку запропонованим нормативним змінам.

ОСОБЛИВА ДУМКА ГРУПИ ЗОВНІШНІХ ЕКСПЕРТІВ
За результатами аналізу нормативних пропозицій, які були висунуті на громадські обговорен-

ня, група українських експертів у сфері соціального підприємництва - команда співзасновників 

Українського соціального венчурного фонду (УСВФ), яка представлена такими організаціями як 

WNISEF, ChildFund Germany, School of ME, SILab Ukraine, висловила власну особливу думку:

1. Наразі будь-яке законодавче регулювання соціально підприємницької діяльності не спри-

ятиме розвитку цієї галузі з причини дуже малої кількості сталих соціальних підприємств, 

які працюють понад трьох років та є беззбитковими (до 50 підприємств по всій території 

України).

23. Визначення повно-

важень виконавчих 

органів місцевих рад 

у сфері ведення об-

ліку осіб, які відно-

сяться до вразливих 

категорій (ч.1, п.а, 

пп.5, ст.34)

 Згодний – 98%

Незгодний - 2%

Загальні підсумки голосування

 Згодний – 96%

Незгодний – 4%

2%

35%

17%

46%

Не 
згоден

Згоден у 
цілому

Повністю 
згоден

Частково 
згоден

4%

35%

13%

48%

Не 
згоден

Згоден у 
цілому

Повністю 
згоден

Частково 
згоден
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2. УСВФ вітає намагання ввести в нормативно-правовий обіг України визначення терміну “со-

ціальне підприємництво”. Проте вважає, що наразі воно має бути досить загальним та не 

містити жодних специфічних критеріїв. Адже поява будь-яких критеріїв буде, з одного боку, 

вимагати визначення державного органу, який би займався перевіркою цих критеріїв за 

певними рамками/обмеженнями, з іншого — накладе додаткове бюрократичне наванта-

ження на соціальні підприємства для ведення документації, необхідної для підтвердження 

відповідності критеріїв.

3.  УСВФ запропонувало наступне визначення: “Соціальне підприємництво — це вид підпри-

ємницької діяльності, основною метою якої є вирішення соціальних та екологічних про-

блем”. Інші запропоновані критерії пропонуємо відхилити.

4. Запропоновані критерії не всі є придатними для різних юридичних форм соціальних під-

приємств, що діють в Україні. Зокрема, фізичні особи-підприємці (ФОП) не мають ста-

тутних документів та незалежної наглядової ради як форми демократичного управління. 

Проте велика кількість соціальних підприємств використовує саме цю форму для своєї 

діяльності.

5. УСВФ вважає, що для стимулювання розвитку галузі соціального підприємництва в Україні 

наразі важливими кроками є промоція галузі та введення підтримки соціального підпри-

ємництва в державні та регіональні програми підтримки розвитку малого та середнього 

бізнесу.

Зауваження щодо фізичних осіб-підприємців (ФОП) і вразливості соціального бізнесу від групи 

правових експертів проекту:

1. ФОПи, як соціальні підприємці, звичайно, не можуть мати демократичну форму управлін-

ня, але замість цього вони можуть спрямовувати частину свого прибутку до таких юридич-

них осіб – соціальних підприємств, для подальшого їх застосування у соціальних проектах 

та цілях. Саме такий механізм передбачений наявними пропозиціями. Роль установчих 

документів ФОПів виконують їхні заяви про державну реєстрацію, де вони й можуть вказу-

вати всі дані щодо критеріїв соціального підприємництва.

2. Промоції та стимулювання соціального підприємництва у межах підтримки малого та се-

реднього підприємництва важливі. Але соціальне підприємництво більш вразливе, ризи-

коване і звідси менше конкурентоздатне, ніж традиційне мале та середнє підприємництво. 

Тому воно потребує більшої уваги та підтримки з боку держави, суспільства, місцевої вла-

ди. Адже, крім економічних ризиків, соціальний бізнес виконує дуже важливі соціальні цілі.

 

 РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
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 ЗАКЛЮЧЕННЯ

ЗАКЛЮЧЕННЯ
         

Всеукраїнські громадські слухань з приводу ініціатив внесення змін до чинного законодавства 

щодо підтримки соціального підприємництва в Україні, які провела Громадська організація «Ега-

літе Інтернейшнл», в межах реалізації правового компоненту міжнародного проекту «EU4Youth: 

розкриття потенціалу молодих соціальних підприємців в Молдові та Україні», який фінансується 

Європейським Союзом, досяг всіх поставлених цілей. 

Громадські слухання були широко анонсовані в соціальних мережах, ЗМІ, шляхом персональних 

розсилок. Загальний обсяг читацької аудиторії інформаційної кампанії сягнув майже 2 мільйонів 

осіб.

Безпосередньо у роботі 24 громадських слухань взяло участь (так чи інакше відреагували та наді-

слали голоси) більше 1,5 тисяч осіб.

Завдяки особливостям інформаційної кампанії, організації самого заходу та зворотному зв’язку 

вдалось досягти пропорційного залучення до слухань представників всіх регіонів, всіх зацікавле-

них груп, досягти гендерного, вікового та демографічного балансу, а також оптимально виконати 

всі карантинні умови для таких заходів.

Активність учасників слухань була дуже високою. Загалом було висловлено 12 пропозицій. Біль-

шість висловлених зауважень та пропозицій були оперативно враховані.

Переважною більшістю голосів фінального голосування учасники громадських слухань підтрима-

ли запропоновані зміни до чинного законодавства щодо підтримки соціального підприємництва 

в Україні.

 

Перелік додатків:

1. Етапи нормативних змін у галузі соціального підприємництва.

2. Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-

чих актів України актів щодо соціального підприємництва»
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ПРОПОЗИЦІЇ 
НОРМАТИВНИХ ЗМІН

Першим етапом необхідно ввести у нормативне поле України єдине визначення поняття та розу-

міння змісту діяльності соціального підприємництва1. 

Для цього до Господарського кодексу України слід внести:

у главу 4 слід додати статті із визначенням ознак соціального підприємництва -  «Соціальним під-

приємництвом є підприємницька діяльність суб’єкта господарювання, яка відповідає наступним 

критеріям:

• соціальна мета діяльності суб’єкта господарювання має бути закріплена в його установчих 

документах або у договорах чи інших документах, що підтверджують соціальну мету його 

діяльності;

• суб’єкт господарювання повністю або частково (але не менше ніж 30%) спрямовує свій 

прибуток (дохід) на соціальну мету, провадить свою діяльність із соціальною метою, надає 

свої товари, роботи, послуги із соціальною метою, працевлаштовує осіб, що належать до 

вразливих категорій населення;

• суб’єкт господарювання добровільно публічно звітує не рідше ніж один раз на рік про ре-

зультати свого соціального підприємництва відповідно до визначених ним показників та 

прогнозованих результатів;

• суб’єкт господарювання дотримується демократичної форми управління (юридичні особи) 

або спрямовує частково чи повністю свій прибуток (дохід) на соціальну мету до суб’єкта, 

який здійснює діяльність з такою метою та дотримується демократичної форми управлін-

ня;

• суб’єкт господарювання працевлаштовує на постійній основі осіб, що належать до вразли-

вих категорій населення у кількості не менше 50% середньооблікової чисельності штатних 

працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб становить про-

тягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці..

Примітка: До вразливих категорій населення належать:

• Діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти;

• Особи з інвалідністю;

1 За основи такого визначення доречно взяти напрацювання робочої групи «Розвиток законодавства у галузі 

соціального підприємництва» в рамках проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Запобігання торгівлі 

людьми в Україні шляхом посилення економічних можливостей представників груп ризику», які лягли в основу 

Концепції розвитку соціального підприємництва України. Тим більше, що ці напрацювання вже використовують-

ся при створенні локальних нормативних документів.

 ПРОПОЗИЦІЇ НОРМАТИВНИХ ЗМІН
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• Ветерани війни та учасники бойових дій;

• Внутрішньо переміщені особи;

• Особи похилого віку;

• Особи, які постраждали від домашнього насильства;

• Особи, що мають алкогольну або наркотичну залежність;

• Особи, які звільнилися з місць позбавлення волі;

• Особи, які постраждали від торгівлі людьми;

• Особи, які постраждали від стихійного лиха, катастрофи, військових дій;

• Біженці;

• Безхатьки;

• Та інші особи, що потрапили у складні життєві обставини (СЖО);

• Особи, які відповідно до законодавства України потребують надання їм соціальних послуг;

• Інші категорії осіб, визначених актами центральних і місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування».

у главу 7 додати статті:

«Управління соціальним підприємством» такого змісту: «Суб’єкт господарювання, який здійснює 

соціальне підприємництво, повинен мати форму управління, засновану на принципах демокра-

тичного (колективного) прийняття рішень, що передбачає у нього наявність хоча б одного з на-

ступних критеріїв:

• виборного органу управління та проведення регулярних виборів до зазначеного органу;

• прозорих процедур прийняття рішень з питань здійснення соціального підприємництва та 

участь працівників (трудового колективу) суб’єкта господарювання у прийнятті зазначених 

рішень;

• наглядової ради з повноваженнями щодо контролю та регулювання питань, пов’язаних із 

здійсненням соціального підприємництва суб’єктом господарювання».

«Звітність соціального підприємства» наступного змісту: «З метою інформування громадян, сус-

пільство та органи влади, суб’єкт господарювання добровільно оприлюднює звіт про здійснення 

ним соціального підприємництва, в якому зазначає:

• напрями діяльності, що здійснювалася із соціальною метою;

• соціальні питання, для вирішення яких здійснювалася діяльність;

• категорії осіб, стосовно яких вирішувалися соціальні питання;

• досягнутий результат соціального підприємництва (із зазначенням його вартісного екві-

валенту) відповідно до показників та ступінь досягнення в порівнянні з прогнозованим 

результатом;

також може зазначати:

• покроковий опис як вирішувалися соціальні питання, зокрема які обставини сприяли та 

заважали їх вирішенню;
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• прогнозований результат соціального підприємництва (із зазначенням його вартісного ек-

віваленту) на наступний період, а також показники, за якими буде оцінюватися зазначений 

результат;

• найменування аудитора (суб’єкта аудиторської діяльності) або іншого контрольного орга-

ну, який перевірив результати соціального підприємництва, та обґрунтування чому саме 

його було обрано для проведення аудиту;

• стислий зміст висновку аудитора (суб’єкта аудиторської діяльності) або іншого контроль-

ного органу та коментар щодо пропозицій і зауважень, зазначених у висновку». 

Розділ III Закону України «Про громадські об’єднання» доповнити нормами, які уточнюють види 

підприємницької діяльності громадського об’єднання, що відповідають меті його створення: «Гро-

мадські об’єднання можуть займатися соціальним підприємництвом здійснюючи статутну діяль-

ність з такою соціальною метою:

• створення умов для дітей в реалізації творчих, культурних, спортивних можливостей;

• забезпечення доступним житлом громадян з числа малозабезпечених, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, молоді, багатодітних сімей;

• подолання бідності і зменшення соціального розшарування;

• створення умов для гідного життя людей похилого віку, осіб з інвалідністю;

• зменшення кількості безхатьків, безпритульних дітей;

• запобігання усіх форм насильства, зокрема домашнього насильства;

• запобігання втягуванню дітей у злочинну діяльність;

• протидія торгівлі людьми, реабілітація постраждалих від торгівлі людьми;

• профілактика та розв’язання проблем, пов’язаних із залежністю до алкоголю, наркотиків, 

іншою залежністю, яка має негативні наслідки для людини та суспільства;

• сприяння працевлаштуванню осіб, які не мають роботу, зокрема шляхом їх навчанню зна-

нням і навичкам роботи за професією та пошуку роботи;

• здійснення заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення 

екологічної безпеки;

• протидія поширенню соціально небезпечних захворювань;

• вирішення інших соціальних питань, визначених актами центральних і місцевих органів ви-

конавчої влади та органів місцевого самоврядування».

Другим етапом слід зазначити можливі механізми державної підтримки соціального бізнесу.

У ч.2 ст.6 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» до переліку кри-

теріїв оцінки допустимості окремих категорій державної допомоги, які визначає Кабінет Міністрів 

України додати «підтримка соціального підприємництва».

До Розділу І Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприєм-

ництва в Україні» додати норму про те, що дія цього закону розповсюджується також і на суб’єкти 

господарювання соціального підприємництва.
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Перелік організацій, які мають право на отримання в оренду державного та комунального майна 

без проведення аукціону доповнити суб’єктами господарювання соціального підприємництва (ч.2 

ст.15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

До ст.16 «Кваліфікаційні критерії процедури закупівлі» Закону України «Про публічні закупівлі» 

додати норму: «Результати соціального підприємництва (їх вартісний еквівалент) є критеріями, 

які застосовуються для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції, або є показниками 

(критеріями), що застосовуються для визначення переможців конкурсів (торгів, тендерів) з вико-

ристанням об’єктів державної та комунальної власності або бюджетних коштів».

Третім етапом запровадити механізм державного стимулювання розвитку соціального підпри-

ємництва шляхом введення податкових пільг. Для цього до Податкового кодексу України внести 

такі зміни:

• до ст.142 додати частину наступного змісту: «Звільняється від оподаткування прибуток 

суб’єктів господарювання соціального підприємництва, отриманий від продажу (постачан-

ня) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки 

підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, 

довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого плат-

ника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без 

передачі права власності на такі товари».

• до ст.197, яка стосується стягнення податку на додану вартість, додати частину такого 

змісту: «Звільняються від оподаткування операції з постачання товарів (крім підакцизних 

товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних 

ігор та послуг з постачання товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), по-

руки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповнова-

жують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням 

іншої особи без передачі права власності на такі товари), що безпосередньо виготовля-

ються підприємствами та організаціями соціального підприємництва».

Саме такий підхід поетапної зміни нормативно-правової бази від введення окремої дефініції «со-

ціального підприємництва» до введення механізмів ґрунтовної державної та суспільної підтрим-

ки і визнання соціально-економічного внеску може стати поштовхом у розвитку ефективного та 

успішного вітчизняного соціального бізнесу. Такий підхід гармонічно поєднує передовий європей-

ський досвід із українськими реаліями.

Зазначені пропозиції є основою для широкого суспільного обговорення за участю всіх зацікавле-

них сторін та громадських слухань із перспективою створення конкретних законопроектів.

 ПРОПОЗИЦІЇ НОРМАТИВНИХ ЗМІН
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО 

СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

         

Чинна редакція Редакція з урахуванням запропонованих 

змін

Господарський кодекс України 

відсутня Стаття 42-1. Соціальне підприємництво

1. Соціальним підприємництвом є підпри-

ємницька діяльність суб’єкта господарюван-

ня, пріоритетом діяльності якої є створення 

соціальних результатів задля досягнення 

соціальної мети, зокрема, у сфері охорони 

здоров’я, освіти, науки, культури, охорони 

навколишнього середовища, надання соці-

альних послуг та підтримки соціально враз-

ливих груп населення.

2. Загальними обов’язковими критеріями со-

ціального підприємництва є наявність таких 

умов:

– соціальна мета діяльності суб’єкта госпо-

дарювання закріплена в його установчих 

документах або у договорах чи інших до-

кументах, що підтверджують соціальну 

мету його діяльності;

– суб’єкт господарювання провадить свою 

діяльність із соціальною метою, надає 

свої товари, роботи, послуги із соціаль-

ною метою, сприяє працевлаштуванню 

осіб, що належать до вразливих категорій 

населення;

– суб’єкт господарювання добровільно пу-

блічно звітує не рідше ніж один раз на рік 

про результати свого соціального підпри-

ємництва відповідно до визначених ним 

показників та прогнозованих результатів;

 ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
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– суб’єкт господарювання дотримується 

демократичної форми управління (юри-

дичні особи) або спрямовує частково чи 

повністю свій прибуток (дохід) на соціаль-

ну мету до суб’єкта, який здійснює діяль-

ність з такою метою та дотримується де-

мократичної форми управління.

3. Специфічними критеріями соціального 

підприємництва є наявність хоча б одного з 

таких умов:

– суб’єкт господарювання повністю або 

частково (але не менше ніж 30%) спрямо-

вує свій прибуток на соціальну мету, со-

ціальні проекти та на фінансування соці-

альних заходів;

– суб’єкт господарювання працевлаштовує 

на постійній основі осіб, що належать до 

вразливих категорій населення у кількос-

ті не менше 50% середньооблікової чи-

сельності штатних працівників облікового 

складу за умови, що фонд оплати праці 

таких осіб становить протягом звітного 

періоду не менш як 25 відсотків суми за-

гальних витрат на оплату праці, що нале-

жать до складу витрат згідно з правилами 

оподаткування податком на прибуток під-

приємств.

4. Соціальною метою соціального підприєм-

ництва є:

– створення умов для дітей в реалізації твор-

чих, культурних, спортивних можливостей;

– забезпечення доступним житлом грома-

дян з числа малозабезпечених, дітей-си-

ріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, молоді, багатодітних сімей;

– подолання бідності і зменшення соціаль-

ного розшарування;

– створення умов для гідного життя людей 

похилого віку, осіб з інвалідністю;

– подолання бездомності громадян, без-

притульності, бездоглядності, бродяжни-

цтва серед дітей;
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– запобігання усіх форм насильства, зокре-

ма домашнього насильства;

– запобігання втягуванню дітей у злочинну 

діяльність;

– протидія торгівлі людьми, реабілітація по-

страждалих від торгівлі людьми;

– профілактика та розв’язання проблем, 

пов’язаних із залежністю до алкоголю, нар-

котиків, іншою залежністю, яка має нега-

тивні наслідки для людини та суспільства;

– сприяння працевлаштуванню осіб, які не 

мають роботу, зокрема шляхом їх навчан-

ню знанням і навичкам роботи за профе-

сією та пошуку роботи;

– здійснення заходів щодо охорони навко-

лишнього природного середовища, за-

безпечення екологічної безпеки;

– протидія поширенню соціально небезпеч-

них захворювань;

– вирішення інших соціальних питань, ви-

значених актами центральних і місцевих 

органів виконавчої влади та органів міс-

цевого самоврядування.

5. Наявність критеріїв соціального підприєм-

ництва повинні бути зазначені у установчих 

документах відповідних суб’єктів госпо-

дарської діяльності, зазначених у статті 57 

цього Кодексу.

Примітка: До вразливих категорій населення 

належать:

– Діти-сироти, діти позбавлені батьківсько-

го піклування, безпритульні діти;

– Особи з інвалідністю;

– Ветерани війни та учасники бойових дій;

– Внутрішньо переміщені особи;

– Особи похилого віку;

– Особи, які постраждали від домашнього 

насильства;
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– Особи, що мають алкогольну або нарко-

тичну залежність;

– Особи, які звільнилися з місць позбавлен-

ня волі;

– Особи, які постраждали від торгівлі людь-

ми;

– Особи, які постраждали від стихійного 

лиха, катастрофи, військових дій;

– Біженці;

– Бездомні особи;

– Інші особи, що потрапили у складні життє-

ві обставини;

– Особи, які відповідно до законодавства 

України потребують надання їм соціаль-

них послуг;

– Інші категорії осіб, визначених актами 

центральних і місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядуван-

ня.

Стаття 62. Підприємство як організаційна 

форма господарювання

…

2.Підприємства можуть створюватись як 

для здійснення підприємництва, так і для не-

комерційної господарської діяльності.

…

Стаття 62. Підприємство як організаційна 

форма господарювання

…

2.Підприємства можуть створюватись як 

для здійснення підприємництва, соціально-

го підприємництва, так і для некомерційної 

господарської діяльності.

…

Стаття 63. Види та організаційні форми під-

приємств

1. Залежно від форм власності, передбаче-

них законом, в Україні можуть діяти підпри-

ємства таких видів:

· приватне підприємство, що діє на основі 

приватної власності громадян чи суб’єкта 

господарювання (юридичної особи);

· підприємство, що діє на основі колектив-

ної власності (підприємство колективної 

власності);

· комунальне підприємство, що діє на осно-

ві комунальної власності територіальної 

громади;

Стаття 63. Види та організаційні форми під-

приємств

1. Залежно від форм власності, передбаче-

них законом, в Україні можуть діяти підпри-

ємства таких видів:

· приватне підприємство, що діє на основі 

приватної власності громадян чи суб’єкта 

господарювання (юридичної особи);

· підприємство, що діє на основі колектив-

ної власності (підприємство колективної 

власності);

· комунальне підприємство, що діє на осно-

ві комунальної власності територіальної 

громади;



33

 ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

· державне підприємство, що діє на основі 

державної власності;

· підприємство, засноване на змішаній 

формі власності (на базі об’єднання майна 

різних форм власності);

· спільне комунальне підприємство, що діє 

на договірних засадах спільного фінансу-

вання (утримання) відповідними територі-

альними громадами - суб’єктами співро-

бітництва.

В Україні можуть діяти також інші види під-

приємств, передбачені законом.

2. У разі якщо в статутному капіталі підпри-

ємства іноземна інвестиція становить не 

менш як десять відсотків, воно визнається 

підприємством з іноземними інвестиціями. 

Підприємство, в статутному капіталі якого 

іноземна інвестиція становить сто відсотків, 

вважається іноземним підприємством.

3. Залежно від способу утворення (засну-

вання) та формування статутного капіталу в 

Україні діють підприємства унітарні та корпо-

ративні.

4. Унітарне підприємство створюється 

одним засновником, який виділяє необхід-

не для того майно, формує відповідно до 

закону статутний капітал, не поділений на 

частки (паї), затверджує статут, розподіляє 

доходи, безпосередньо або через керівника, 

який призначається (обирається) засновни-

ком (наглядовою радою такого підприємства 

у разі її утворення), керує підприємством і 

формує його трудовий колектив на засадах 

трудового найму, вирішує питання реоргані-

зації та ліквідації підприємства. Унітарними є 

підприємства державні, комунальні, підпри-

ємства, засновані на власності об’єднання 

громадян, релігійної організації або на при-

ватній власності засновника.

5. Корпоративне підприємство утворюється, 

як правило, двома або більше засновниками 

за їх спільним рішенням (договором), діє на 

основі об’єднання майна та/або підприєм-

ницької чи трудової діяльності засновників 

(учасників), їх спільного управління

· державне підприємство, що діє на основі 

державної власності;

· підприємство, засноване на змішаній 

формі власності (на базі об’єднання майна 

різних форм власності);

· спільне комунальне підприємство, що діє 

на договірних засадах спільного фінансу-

вання (утримання) відповідними територі-

альними громадами - суб’єктами співро-

бітництва.

В Україні можуть діяти також інші види під-

приємств, передбачені законом.

2. У разі якщо в статутному капіталі підпри-

ємства іноземна інвестиція становить не 

менш як десять відсотків, воно визнається 

підприємством з іноземними інвестиціями. 

Підприємство, в статутному капіталі якого 

іноземна інвестиція становить сто відсотків, 

вважається іноземним підприємством.

3. Залежно від способу утворення (засну-

вання) та формування статутного капіталу в 

Україні діють підприємства унітарні та корпо-

ративні.

4. Унітарне підприємство створюється 

одним засновником, який виділяє необхід-

не для того майно, формує відповідно до 

закону статутний капітал, не поділений на 

частки (паї), затверджує статут, розподіляє 

доходи, безпосередньо або через керівника, 

який призначається (обирається) засновни-

ком (наглядовою радою такого підприємства 

у разі її утворення), керує підприємством і 

формує його трудовий колектив на засадах 

трудового найму, вирішує питання реоргані-

зації та ліквідації підприємства. Унітарними є 

підприємства державні, комунальні, підпри-

ємства, засновані на власності об’єднання 

громадян, релігійної організації або на при-

ватній власності засновника.

5. Корпоративне підприємство утворюється, 

як правило, двома або більше засновниками 

за їх спільним рішенням (договором), діє на 

основі об’єднання майна та/або підприєм-

ницької чи трудової діяльності засновників 

(учасників), їх спільного управління 
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справами, на основі корпоративних прав, 

у тому числі через органи, що ними ство-

рюються, участі засновників (учасників) у 

розподілі доходів та ризиків підприємства. 

Корпоративними є кооперативні підпри-

ємства, підприємства, що створюються у 

формі господарського товариства, а також 

інші підприємства, в тому числі засновані на 

приватній власності двох або більше осіб.

6. Особливості правового статусу унітарних і 

корпоративних підприємств встановлюють-

ся цим Кодексом, іншими законодавчими 

актами.

8. У випадках існування залежності від ін-

шого підприємства, передбачених статтею 

126 цього Кодексу, підприємство визнається 

дочірнім.

9. Для підприємств певного виду та органі-

заційних форм законами можуть встановлю-

ватися особливості господарювання.

справами, на основі корпоративних прав, 

у тому числі через органи, що ними ство-

рюються, участі засновників (учасників) у 

розподілі доходів та ризиків підприємства. 

Корпоративними є кооперативні підпри-

ємства, підприємства, що створюються у 

формі господарського товариства, а також 

інші підприємства, в тому числі засновані на 

приватній власності двох або більше осіб.

6. Особливості правового статусу унітарних і 

корпоративних підприємств встановлюють-

ся цим Кодексом, іншими законодавчими 

актами.

8. У випадках існування залежності від ін-

шого підприємства, передбачених статтею 

126 цього Кодексу, підприємство визнається 

дочірнім.

9. Підприємства, які займаються соці-

альним підприємництвом та відповіда-

ють вимогам статей 42-1, 65-1, 71-1 цього 

Кодексу, визначаються соціальними.

10. Для підприємств певного виду та органі-

заційних форм законами можуть встановлю-

ватися особливості господарювання.

відсутня Стаття 65-1. Управління соціальним підпри-

ємством

1. Соціальне підприємство повинно 

мати форму управління, засновану на прин-

ципах демократичного (колективного) при-

йняття рішень, що передбачає у нього на-

явність хоча б одного з наступних критеріїв:

– виборного органу управління та прове-

дення регулярних виборів до зазначеного 

органу;

– прозорих процедур прийняття рішень з 

питань здійснення соціального підприєм-

ництва та участь працівників (трудового 

колективу) суб’єкта господарювання у 

прийнятті зазначених рішень;

– наглядової ради з повноваженнями 

щодо контролю та регулювання питань, 

пов’язаних із здійсненням соціального 

підприємництва суб’єктом господарюван-

ня.
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відсутня Стаття 71-1. Звітність соціального підпри-

ємства

1. З метою інформування громадян, сус-

пільства та органів влади, суб’єкт господа-

рювання добровільно оприлюднює звіт про 

здійснення ним соціального підприємництва, 

в якому зазначає:

– напрями діяльності, що здійснювалася із 

соціальною метою;

– соціальні питання, для вирішення яких 

здійснювалася діяльність;

– категорії осіб, стосовно яких вирішували-

ся соціальні питання;

– досягнутий результат соціального підпри-

ємництва (із зазначенням його вартісного 

еквіваленту) відповідно до показників та 

ступінь досягнення в порівнянні з прогно-

зованим результатом;

може зазначати:

– покроковий опис як вирішувалися со-

ціальні питання, зокрема які обставини 

сприяли та заважали їх вирішенню;

– прогнозований результат соціального під-

приємництва (із зазначенням його вартіс-

ного еквіваленту) на наступний період, а 

також показники, за якими буде оцінюва-

тися зазначений результат;

– найменування аудитора (суб’єкта ауди-

торської діяльності) або іншого контроль-

ного органу, який перевірив результати 

соціального підприємництва, та обґрун-

тування чому саме його було обрано для 

проведення аудиту;

– стислий зміст висновку аудитора (суб’єкта 

аудиторської діяльності) або іншого контр-

ольного органу та коментар щодо пропо-

зицій і зауважень, зазначених у висновку.

2. Звітність соціального підприємства по-

дається до виконавчого органу місцевого 

самоврядування за місцем його реєстрації, 

який вносить звітну інформацію до Єдиного
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 державного реєстру соціальних підпри-

ємств та соціальних підприємців України.

Стаття 128. Громадянин у сфері господарю-

вання

1. Громадянин визнається суб’єктом гос-

подарювання у разі здійснення ним підпри-

ємницької діяльності за умови державної 

реєстрації його як підприємця без статусу 

юридичної особи відповідно до статті 58 

цього Кодексу.

…

Стаття 128. Громадянин у сфері господарю-

вання

1. Громадянин визнається суб’єктом гос-

подарювання у разі здійснення ним підпри-

ємницької діяльності та соціальної підпри-

ємницької діяльності за умови державної 

реєстрації його як підприємця без статусу 

юридичної особи відповідно до статті 58 

цього Кодексу.

відсутня Стаття 131-1. Особливості статусу та реє-

страції соціальних підприємств та соціальних 

підприємців

1. Юридичні особи, незалежно від форм 

власності, а також повнолітні громадяни мо-

жуть утворювати соціальні підприємства або 

набувати статус соціального підприємця.

2. Соціальне підприємство може мати будь-

яку організаційно-правову форму та вид, в 

залежності від форм власності, особливос-

тей створення та управління, відповідно до 

статті 63 цього Кодексу.

3. Соціальне підприємство діє на основі 

установчих документів, що затверджуються 

вищим органом управління соціального під-

приємства, і є юридичною особою.

4. Соціальне підприємство та соціальний 

підприємець підлягають державній реєстра-

ції у якості суб’єктів господарській діяльності 

у відповідності до статті 58 цього Кодексу.

5. Реєстрація суб’єкту господарювання у 

якості соціального підприємства/соціального 

підприємця здійснюється виконавчим ор-

ганом місцевого самоврядування за місцем 

реєстрації підприємства/фізичної особи-під-

приємця у разі дотримання ним вимог, за-

значених у статтях 42-1, 65-1 та 71-1 цього 

Кодексу.

6. Всі соціальні підприємства та соціальні 

підприємці, їхні реєстраційні дані та соціальні 

результати соціальної підприємницької ді-

яльності заносяться у Єдиний державний
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реєстр соціальних підприємств та соціаль-

них підприємців України.

7. Єдиний державний реєстр соціальних під-

приємств та соціальних підприємців Укра-

їни (далі – Державний реєстр) це відкрита 

єдина державна інформаційна система, що 

забезпечує збирання, накопичення, оброб-

ку, захист, облік та надання інформації про 

соціальні підприємства та соціальних підпри-

ємців, їх реєстраційні дані, соціальну мету 

та досягнуті соціальні результати у звітній 

період.

8. Державний реєстр створюється з метою:

– забезпечення єдиних принципів іденти-

фікації суб’єктів господарської діяльності 

соціального підприємництва та їх держав-

ного обліку в межах інформаційного про-

стору України;

– здійснення спостережень за структур-

ними змінами в соціальній сфері, які від-

буваються під час створення суб’єктів 

господарської діяльності соціального під-

приємництва, їх діяльності, реорганізації 

та ліквідації;

– забезпечення державних органів, органів 

місцевого самоврядування, громадськос-

ті та всіх зацікавлених осіб інформацією 

про суб’єкти господарської діяльності со-

ціального підприємництва та досягнення 

ними соціальних результатів;

– організації на основі Державного реєстру 

суцільних і вибіркових статистичних спо-

стережень, одноразових обстежень та пе-

реписів.

9. Для досягнення мети створення Дер-

жавного реєстру, його інформаційний фонд 

включає такі види даних:

– ідентифікаційні - ідентифікаційний код 

суб’єкта господарської діяльності соці-

ального підприємництва, що є єдиним для 

всього інформаційного простору України, 

та його назва;
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– класифікаційні - дані про галузеву, те-

риторіальну, відомчу належність, форму 

власності, організаційно-правову форму 

господарювання, соціальну мету, обрані 

спеціальні критерії соціального підприєм-

ництва та підопічні категорії соціально не-

захищених осіб;

– довідкові - дані про адресу, телефон, 

факс, прізвище керівника, засновників 

(інвесторів) тощо;

– реєстраційні - дані про державну реє-

страцію (перереєстрацію), надання стату-

су, спосіб створення, реорганізацію, лікві-

дацію тощо;

– соціальні - дані, які характеризують кіль-

кісні та якісні показники досягнення соці-

альних результатів суб’єкта господарської 

діяльності соціального підприємництва.

10. Інформація з Державного реєстру опри-

люднюється та знаходиться у відкритому 

електронному доступі, крім тієї, яка містить 

комерційну таємницю та персональні дані, 

відповідно до законодавства про інформа-

цію.

11. Держателем, адміністратором та розпо-

рядником Державного реєстру є централь-

ний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у соціальній сфері, який 

вживає організаційних заходів, пов’язаних із 

забезпеченням функціонування Державного 

реєстру.

12. Здійснення соціальними підприємствами 

та соціальними підприємцями діяльності у 

вигляді надання певних послуг (виконання 

робіт), що підлягають обов’язковій сертифі-

кації або ліцензуванню, допускається після 

такої сертифікації або ліцензування в уста-

новленому законом порядку.
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Закон України «Про громадські об’єднання»

Стаття 21. Права громадських об’єднань

…

2. Громадське об’єднання зі статусом юри-

дичної особи має право:

…

2) здійснювати відповідно до закону підпри-

ємницьку діяльність безпосередньо, якщо 

це передбачено статутом громадського 

об’єднання, або через створені в порядку, 

передбаченому законом, юридичні особи 

(товариства, підприємства), якщо така діяль-

ність відповідає меті (цілям) громадського 

об’єднання та сприяє її досягненню. 

Відомості про здійснення підприємницької 

діяльності громадським об’єднанням вклю-

чаються до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань.

…

Стаття 21. Права громадських об’єднань

…

2. Громадське об’єднання зі статусом юри-

дичної особи має право:

…

2) здійснювати відповідно до закону підпри-

ємницьку діяльність безпосередньо, якщо 

це передбачено статутом громадського 

об’єднання, або через створені в порядку, 

передбаченому законом, юридичні особи 

(товариства, підприємства), якщо така діяль-

ність відповідає меті (цілям) громадського 

об’єднання та сприяє її досягненню. Гро-

мадські об’єднання можуть займатися 

соціальним підприємництвом якщо вони 

відповідають вимогам статей 42-1, 65-1 

та 71-1 Господарського кодексу України.

Відомості про здійснення підприємницької 

діяльності громадським об’єднанням вклю-

чаються до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань.

…
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Закон України «Про місцеве самоврядування»

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, 

селищних, міських рад

1. Виключно на пленарних засіданнях сіль-

ської, селищної, міської ради вирішуються 

такі питання:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших 

комісій ради, затвердження та зміна їх скла-

ду, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, 

визначення його чисельності, затверджен-

ня персонального складу; внесення змін до 

складу виконавчого комітету та його роз-

пуск;

4) обрання на посаду та звільнення з посади 

секретаря ради у порядку, передбаченому 

цим Законом;

5) затвердження за пропозицією сільсько-

го, селищного, міського голови структури 

виконавчих органів ради, загальної чисель-

ності апарату ради та її виконавчих органів 

відповідно до типових штатів, затверджених 

Кабінетом Міністрів України, витрат на їх 

утримання;

6) утворення за поданням сільського, се-

лищного, міського голови інших виконавчих 

органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та за-

слуховування звіту про його виконання з 

урахуванням вимог статті 32 Закону України 

«Про засади державної регуляторної політи-

ки у сфері господарської діяльності»;

8) заснування аудіовізуальних (електронних) 

засобів масової інформації відповідної ради, 

призначення і звільнення їх керівників;

9) заслуховування звіту сільського, селищ-

ного, міського голови про діяльність вико-

навчих органів ради, у тому числі щорічного 

звіту про здійснення державної регуляторної 

політики виконавчими органами відповідної 

ради;

10) прийняття рішення про недовіру сіль-

ському, селищному, міському голові;

11) заслуховування звітів постійних комісій, 

керівників виконавчих органів ради 

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, 

селищних, міських рад

1. Виключно на пленарних засіданнях сіль-

ської, селищної, міської ради вирішуються 

такі питання:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших 

комісій ради, затвердження та зміна їх скла-

ду, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, 

визначення його чисельності, затверджен-

ня персонального складу; внесення змін до 

складу виконавчого комітету та його роз-

пуск;

4) обрання на посаду та звільнення з посади 

секретаря ради у порядку, передбаченому 

цим Законом;

5) затвердження за пропозицією сільсько-

го, селищного, міського голови структури 

виконавчих органів ради, загальної чисель-

ності апарату ради та її виконавчих органів 

відповідно до типових штатів, затверджених 

Кабінетом Міністрів України, витрат на їх 

утримання;

6) утворення за поданням сільського, се-

лищного, міського голови інших виконавчих 

органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та за-

слуховування звіту про його виконання з 

урахуванням вимог статті 32 Закону України 

«Про засади державної регуляторної політи-

ки у сфері господарської діяльності»;

8) заснування аудіовізуальних (електронних) 

засобів масової інформації відповідної ради, 

призначення і звільнення їх керівників;

9) заслуховування звіту сільського, селищ-

ного, міського голови про діяльність вико-

навчих органів ради, у тому числі щорічного 

звіту про здійснення державної регуляторної 

політики виконавчими органами відповідної 

ради;

10) прийняття рішення про недовіру сіль-

ському, селищному, міському голові;

11) заслуховування звітів постійних комісій, 

керівників виконавчих органів ради 
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та посадових осіб, яких вона призначає або 

затверджує;

12) заслуховування повідомлень депутатів 

про роботу в раді, виконання ними доручень 

ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття 

рішень по запитах;

14) прийняття рішень щодо дострокового 

припинення повноважень депутата ради в 

порядку, встановленому законом;

15) скасування актів виконавчих органів 

ради, які не відповідають Конституції чи за-

конам України, іншим актам законодавства, 

рішенням відповідної ради, прийнятим у 

межах її повноважень;

16) прийняття рішення щодо дострокового 

припинення повноважень сільського, селищ-

ного, міського голови у випадках, передба-

чених цим Законом;

18) прийняття рішення про проведення міс-

цевого референдуму;

19) прийняття відповідно до законодавства 

рішень щодо організації проведення рефе-

рендумів та виборів органів державної вла-

ди, місцевого самоврядування та сільського, 

селищного, міського голови;

20) прийняття рішень про наділення органів 

самоорганізації населення окремими власни-

ми повноваженнями органів місцевого само-

врядування, а також про передачу коштів, 

матеріально-технічних та інших ресурсів, 

необхідних для їх здійснення;

21) прийняття рішень про об’єднання в 

асоціації або вступ до асоціацій, інших форм 

добровільних об’єднань органів місцевого 

самоврядування та про вихід з них;

21-1) схвалення угод про об’єднання євро-

регіонального співробітництва, прийняття 

рішень про утворення об’єднання єврорегі-

онального співробітництва, про приєднання 

до такого об’єднання або про вихід з нього, 

затвердження статуту об’єднання євроре-

гіонального співробітництва та внесення до 

нього змін;

21-2) прийняття рішень про вступ до 

та посадових осіб, яких вона призначає або 

затверджує;

12) заслуховування повідомлень депутатів 

про роботу в раді, виконання ними доручень 

ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття 

рішень по запитах;

14) прийняття рішень щодо дострокового 

припинення повноважень депутата ради в 

порядку, встановленому законом;

15) скасування актів виконавчих органів 

ради, які не відповідають Конституції чи за-

конам України, іншим актам законодавства, 

рішенням відповідної ради, прийнятим у 

межах її повноважень;

16) прийняття рішення щодо дострокового 

припинення повноважень сільського, селищ-

ного, міського голови у випадках, передба-

чених цим Законом;

18) прийняття рішення про проведення міс-

цевого референдуму;

19) прийняття відповідно до законодавства 

рішень щодо організації проведення рефе-

рендумів та виборів органів державної вла-

ди, місцевого самоврядування та сільського, 

селищного, міського голови;

20) прийняття рішень про наділення органів 

самоорганізації населення окремими власни-

ми повноваженнями органів місцевого само-

врядування, а також про передачу коштів, 

матеріально-технічних та інших ресурсів, 

необхідних для їх здійснення;

21) прийняття рішень про об’єднання в 

асоціації або вступ до асоціацій, інших форм 

добровільних об’єднань органів місцевого 

самоврядування та про вихід з них;

21-1) схвалення угод про об’єднання євро-

регіонального співробітництва, прийняття 

рішень про утворення об’єднання єврорегі-

онального співробітництва, про приєднання 

до такого об’єднання або про вихід з нього, 

затвердження статуту об’єднання євроре-

гіонального співробітництва та внесення до 

нього змін;

21-2) прийняття рішень про вступ 
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європейського об’єднання територіаль-

ного співробітництва та про вихід з такого 

об’єднання;

22) затвердження програм соціально-еконо-

мічного та культурного розвитку відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць, 

цільових програм з інших питань місцевого 

самоврядування;

23) розгляд прогнозу місцевого бюджету, 

затвердження місцевого бюджету, внесення 

змін до нього; затвердження звіту про ви-

конання відповідного бюджету;

24) встановлення місцевих податків і зборів 

відповідно до Податкового кодексу України;

25) утворення цільових фондів, затверджен-

ня положень про ці фонди;

25-1) утворення місцевих фондів фінансової 

підтримки кінематографії, у тому числі про-

грам грантової, конкурсної або позаконкурс-

ної підтримки кінематографії, визначення 

умов та порядку використання цих фондів;

26) прийняття рішень щодо здійснення міс-

цевих запозичень;

27) прийняття рішень щодо передачі коштів 

з відповідного місцевого бюджету;

28) прийняття рішень щодо надання відпо-

відно до чинного законодавства пільг по 

місцевих податках і зборах, а також земель-

ному податку;

29) встановлення для підприємств, установ 

та організацій, що належать до комунальної 

власності відповідних територіальних гро-

мад, розміру частки прибутку, яка підлягає 

зарахуванню до місцевого бюджету;

30) прийняття рішень щодо відчуження 

відповідно до закону комунального майна; 

затвердження місцевих програм привати-

зації, а також переліку об’єктів комунальної 

власності, які не підлягають приватизації; 

визначення доцільності, порядку та умов 

приватизації об’єктів права комунальної 

власності; вирішення питань про придбання 

в установленому законом порядку привати-

зованого майна, про включення до об’єктів 

комунальної власності майна, відчуженого 

до європейського об’єднання територіаль-

ного співробітництва та про вихід з такого 

об’єднання;

22) затвердження програм соціально-еконо-

мічного та культурного розвитку відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць, 

цільових програм з інших питань місцевого 

самоврядування;

23) розгляд прогнозу місцевого бюджету, 

затвердження місцевого бюджету, внесення 

змін до нього; затвердження звіту про ви-

конання відповідного бюджету;

24) встановлення місцевих податків і зборів 

відповідно до Податкового кодексу України;

25) утворення цільових фондів, затверджен-

ня положень про ці фонди;

25-1) утворення місцевих фондів фінансової 

підтримки кінематографії, у тому числі про-

грам грантової, конкурсної або позаконкурс-

ної підтримки кінематографії, визначення 

умов та порядку використання цих фондів;

26) прийняття рішень щодо здійснення міс-

цевих запозичень;

27) прийняття рішень щодо передачі коштів 

з відповідного місцевого бюджету;

28) прийняття рішень щодо надання відпо-

відно до чинного законодавства пільг по 

місцевих податках і зборах, а також земель-

ному податку;

29) встановлення для підприємств, установ 

та організацій, що належать до комунальної 

власності відповідних територіальних гро-

мад, розміру частки прибутку, яка підлягає 

зарахуванню до місцевого бюджету;

30) прийняття рішень щодо відчуження 

відповідно до закону комунального майна; 

затвердження місцевих програм привати-

зації, а також переліку об’єктів комунальної 

власності, які не підлягають приватизації; 

визначення доцільності, порядку та умов 

приватизації об’єктів права комунальної 

власності; вирішення питань про придбання 

в установленому законом порядку привати-

зованого майна, про включення до об’єктів 

комунальної власності майна, відчуженого 
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у процесі приватизації, договір купівлі-про-

дажу якого в установленому порядку розі-

рвано або визнано недійсним, прийняття 

рішення про здійснення державно-приват-

ного партнерства щодо об’єктів комунальної 

власності, у тому числі на умовах концесії, 

про створення, ліквідацію, реорганізацію та 

перепрофілювання підприємств, установ та 

організацій комунальної власності відповід-

ної територіальної громади.

Реорганізація або ліквідація навчальних за-

кладів комунальної форми власності здій-

снюється за рішенням місцевої ради;

30-1) прийняття рішень про визначення 

критеріїв, відповідно до яких утворення на-

глядової ради є обов’язковим у комунальних 

унітарних підприємствах та у господарських 

товариствах, у статутному капіталі яких 

більше 50 відсотків акцій (часток) належать 

територіальній громаді; про затвердження 

порядку утворення наглядової ради, по-

рядку призначення членів наглядової ради 

комунального унітарного підприємства; 

про визначення кола питань, що належать 

до виключної компетенції наглядової ради 

комунального унітарного підприємства; про 

встановлення вимог до незалежних чле-

нів наглядової ради комунальних унітарних 

підприємств і господарських товариств, у 

статутному капіталі яких більше 50 відсо-

тків акцій (часток) належать територіальній 

громаді;

30-2) визначення критеріїв відбору незалеж-

ного аудитора та критеріїв віднесення кому-

нальних унітарних підприємств і господар-

ських товариств, у статутному капіталі яких 

більше 50 відсотків акцій (часток) належать 

територіальній громаді, до таких, фінансова 

звітність яких (у тому числі консолідована) 

підлягає обов’язковій перевірці незалежним 

аудитором, та затвердження порядку такої 

перевірки і порядку залучення незалежного 

аудитора;

31) прийняття рішень про передачу іншим 

органам окремих повноважень щодо 

у процесі приватизації, договір купівлі-про-

дажу якого в установленому порядку розі-

рвано або визнано недійсним, прийняття 

рішення про здійснення державно-приват-

ного партнерства щодо об’єктів комунальної 

власності, у тому числі на умовах концесії, 

про створення, ліквідацію, реорганізацію та 

перепрофілювання підприємств, установ та 

організацій комунальної власності відповід-

ної територіальної громади.

Реорганізація або ліквідація навчальних за-

кладів комунальної форми власності здій-

снюється за рішенням місцевої ради;

30-1) прийняття рішень про визначення 

критеріїв, відповідно до яких утворення на-

глядової ради є обов’язковим у комунальних 

унітарних підприємствах та у господарських 

товариствах, у статутному капіталі яких 

більше 50 відсотків акцій (часток) належать 

територіальній громаді; про затвердження 

порядку утворення наглядової ради, по-

рядку призначення членів наглядової ради 

комунального унітарного підприємства; 

про визначення кола питань, що належать 

до виключної компетенції наглядової ради 

комунального унітарного підприємства; про 

встановлення вимог до незалежних чле-

нів наглядової ради комунальних унітарних 

підприємств і господарських товариств, у 

статутному капіталі яких більше 50 відсо-

тків акцій (часток) належать територіальній 

громаді;

30-2) визначення критеріїв відбору незалеж-

ного аудитора та критеріїв віднесення кому-

нальних унітарних підприємств і господар-

ських товариств, у статутному капіталі яких 

більше 50 відсотків акцій (часток) належать 

територіальній громаді, до таких, фінансова 

звітність яких (у тому числі консолідована) 

підлягає обов’язковій перевірці незалежним 

аудитором, та затвердження порядку такої 

перевірки і порядку залучення незалежного 

аудитора;

31) прийняття рішень про передачу іншим 

органам окремих повноважень щодо 
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управління майном, яке належить до кому-

нальної власності відповідної територіальної 

громади, визначення меж цих повноважень 

та умов їх здійснення;

32) створення у разі необхідності органів і 

служб для забезпечення здійснення з інши-

ми суб’єктами комунальної власності спіль-

них проектів або спільного фінансування 

(утримання) комунальних підприємств, уста-

нов та організацій, визначення повноважень 

цих органів (служб);

33) вирішення відповідно до законодавства 

питань про створення підприємствами ко-

мунальної власності спільних підприємств, у 

тому числі з іноземними інвестиціями;

33-1) прийняття рішень щодо надання згоди 

на організацію співробітництва територіаль-

них громад, суб’єктом якого є територіаль-

на громада села, селища, міста, у формах, 

визначених статтею 4 Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад», 

щодо схвалення проекту договору про спів-

робітництво та інших рішень, пов’язаних із 

здійсненням відповідно до зазначеного За-

кону співробітництва територіальних громад;

33-2) заслуховування звітів, пов’язаних із 

здійсненням відповідно до Закону України 

«Про співробітництво територіальних гро-

мад» співробітництва територіальних гро-

мад, суб’єктом якого є територіальна грома-

да села, селища, міста;

34) вирішення відповідно до закону питань 

регулювання земельних відносин;

35) затвердження ставок земельного по-

датку відповідно до Податкового кодексу 

України;

36) вирішення відповідно до закону питань 

про надання дозволу на спеціальне викорис-

тання природних ресурсів місцевого значен-

ня, а також про скасування такого дозволу;

37) прийняття рішень про організацію тери-

торій і об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення та інших територій, що 

підлягають особливій охороні; внесення про-

позицій до відповідних державних 

управління майном, яке належить до кому-

нальної власності відповідної територіальної 

громади, визначення меж цих повноважень 

та умов їх здійснення;

32) створення у разі необхідності органів і 

служб для забезпечення здійснення з інши-

ми суб’єктами комунальної власності спіль-

них проектів або спільного фінансування 

(утримання) комунальних підприємств, уста-

нов та організацій, визначення повноважень 

цих органів (служб);

33) вирішення відповідно до законодавства 

питань про створення підприємствами ко-

мунальної власності спільних підприємств, у 

тому числі з іноземними інвестиціями;

33-1) прийняття рішень щодо надання згоди 

на організацію співробітництва територіаль-

них громад, суб’єктом якого є територіаль-

на громада села, селища, міста, у формах, 

визначених статтею 4 Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад», 

щодо схвалення проекту договору про спів-

робітництво та інших рішень, пов’язаних із 

здійсненням відповідно до зазначеного За-

кону співробітництва територіальних громад;

33-2) заслуховування звітів, пов’язаних із 

здійсненням відповідно до Закону України 

«Про співробітництво територіальних гро-

мад» співробітництва територіальних гро-

мад, суб’єктом якого є територіальна грома-

да села, селища, міста;

34) вирішення відповідно до закону питань 

регулювання земельних відносин;

35) затвердження ставок земельного по-

датку відповідно до Податкового кодексу 

України;

36) вирішення відповідно до закону питань 

про надання дозволу на спеціальне викорис-

тання природних ресурсів місцевого значен-

ня, а також про скасування такого дозволу;

37) прийняття рішень про організацію тери-

торій і об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення та інших територій, що 

підлягають особливій охороні; внесення про-

позицій до відповідних державних 
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органів щодо оголошення природних та 

інших об’єктів, що мають екологічну, іс-

торичну, культурну або наукову цінність, 

пам’ятками природи, історії або культури, 

які охороняються законом, прийняття рі-

шень про оголошення в місцях масового 

розмноження та вирощування потомства 

дикими тваринами «сезону тиші» з обмежен-

ням господарської діяльності та добуванням 

об’єктів тваринного світу;

37-1) прийняття рішень про утворення кіно-

комісії, організацію територій та об’єктів 

як привабливих локацій для кінозйомок, а 

також ефективне використання потенціалу 

української сервісної індустрії в галузі кіне-

матографії, формування бази даних відпо-

відних об’єктів, визначення умов їх викорис-

тання;

38) надання відповідно до законодавства 

згоди на розміщення на території села, сели-

ща, міста нових об’єктів, у тому числі місць 

чи об’єктів для розміщення відходів, сфера 

екологічного впливу діяльності яких згідно 

з діючими нормативами включає відповідну 

територію;

39-1) створення відповідно до закону за 

рахунок коштів місцевого бюджету установ з 

надання безоплатної первинної правової до-

помоги, призначення і звільнення керівників 

цих установ, залучення в установленому за-

коном порядку фізичних чи юридичних осіб 

приватного права до надання безоплатної 

первинної правової допомоги;

40) заслуховування інформації прокурорів та 

керівників органів Національної поліції про 

стан законності, боротьби із злочинністю, 

охорони громадського порядку та результа-

ти діяльності на відповідній території;

41) прийняття рішень з питань адміністра-

тивно-територіального устрою в межах і по-

рядку, визначених цим та іншими законами;

42) затвердження в установленому порядку 

місцевих містобудівних програм, генераль-

них планів забудови відповідних населених 

пунктів, іншої містобудівної документації;

органів щодо оголошення природних та 

інших об’єктів, що мають екологічну, іс-

торичну, культурну або наукову цінність, 

пам’ятками природи, історії або культури, 

які охороняються законом, прийняття рі-

шень про оголошення в місцях масового 

розмноження та вирощування потомства 

дикими тваринами «сезону тиші» з обмежен-

ням господарської діяльності та добуванням 

об’єктів тваринного світу;

37-1) прийняття рішень про утворення кіно-

комісії, організацію територій та об’єктів 

як привабливих локацій для кінозйомок, а 

також ефективне використання потенціалу 

української сервісної індустрії в галузі кіне-

матографії, формування бази даних відпо-

відних об’єктів, визначення умов їх викорис-

тання;

38) надання відповідно до законодавства 

згоди на розміщення на території села, сели-

ща, міста нових об’єктів, у тому числі місць 

чи об’єктів для розміщення відходів, сфера 

екологічного впливу діяльності яких згідно 

з діючими нормативами включає відповідну 

територію;

39-1) створення відповідно до закону за 

рахунок коштів місцевого бюджету установ з 

надання безоплатної первинної правової до-

помоги, призначення і звільнення керівників 

цих установ, залучення в установленому за-

коном порядку фізичних чи юридичних осіб 

приватного права до надання безоплатної 

первинної правової допомоги;

40) заслуховування інформації прокурорів та 

керівників органів Національної поліції про 

стан законності, боротьби із злочинністю, 

охорони громадського порядку та результа-

ти діяльності на відповідній території;

41) прийняття рішень з питань адміністра-

тивно-територіального устрою в межах і по-

рядку, визначених цим та іншими законами;

42) затвердження в установленому порядку 

місцевих містобудівних програм, генераль-

них планів забудови відповідних населених 

пунктів, іншої містобудівної документації;
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43) затвердження договорів, укладених сіль-

ським, селищним, міським головою від імені 

ради, з питань, віднесених до її виключної 

компетенції;

44) встановлення відповідно до законодав-

ства правил з питань благоустрою території 

населеного пункту, забезпечення в ньому 

чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додер-

жання тиші в громадських місцях, за по-

рушення яких передбачено адміністративну 

відповідальність;

44-1) встановлення заборони продажу пива 

(крім безалкогольного), алкогольних, слабо-

алкогольних напоїв, вин столових суб’єктами 

господарювання (крім закладів ресторанно-

го господарства) у визначений час доби в 

межах території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці;

45) прийняття у межах, визначених законом, 

рішень з питань боротьби зі стихійним ли-

хом, епідеміями, епізоотіями, за порушення 

яких передбачено адміністративну відпові-

дальність;

45-1) визначення територій, на яких можуть 

проводитися потенційно небезпечні заходи 

в умовах присутності цивільного населення 

за участю особового складу Збройних Сил 

України, інших військових формувань та 

правоохоронних органів з використанням 

озброєння і військової техніки;

46) прийняття рішень, пов’язаних із ство-

ренням спеціальних вільних та інших зон, 

змінами в статусі цих зон, внесення до від-

повідних органів пропозицій з цих питань; 

надання згоди на створення таких зон за 

ініціативою Президента України або Кабінету 

Міністрів України;

47) прийняття рішення про дострокове при-

пинення повноважень органів територіаль-

ної самоорганізації населення у випадках, 

передбачених цим Законом;

48) затвердження статуту територіальної 

громади;

49) затвердження відповідно до закону По-

ложення про зміст, опис та порядок 

43) затвердження договорів, укладених сіль-

ським, селищним, міським головою від імені 

ради, з питань, віднесених до її виключної 

компетенції;

44) встановлення відповідно до законодав-

ства правил з питань благоустрою території 

населеного пункту, забезпечення в ньому 

чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додер-

жання тиші в громадських місцях, за по-

рушення яких передбачено адміністративну 

відповідальність;

44-1) встановлення заборони продажу пива 

(крім безалкогольного), алкогольних, слабо-

алкогольних напоїв, вин столових суб’єктами 

господарювання (крім закладів ресторанно-

го господарства) у визначений час доби в 

межах території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці;

45) прийняття у межах, визначених законом, 

рішень з питань боротьби зі стихійним ли-

хом, епідеміями, епізоотіями, за порушення 

яких передбачено адміністративну відпові-

дальність;

45-1) визначення територій, на яких можуть 

проводитися потенційно небезпечні заходи 

в умовах присутності цивільного населення 

за участю особового складу Збройних Сил 

України, інших військових формувань та 

правоохоронних органів з використанням 

озброєння і військової техніки;

46) прийняття рішень, пов’язаних із ство-

ренням спеціальних вільних та інших зон, 

змінами в статусі цих зон, внесення до від-

повідних органів пропозицій з цих питань; 

надання згоди на створення таких зон за 

ініціативою Президента України або Кабінету 

Міністрів України;

47) прийняття рішення про дострокове при-

пинення повноважень органів територіаль-

ної самоорганізації населення у випадках, 

передбачених цим Законом;

48) затвердження статуту територіальної 

громади;

49) затвердження відповідно до закону По-

ложення про зміст, опис та порядок 
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використання символіки територіальної гро-

мади;

50) прийняття рішень щодо виконання поло-

жень статей 7, 11, 12, 20, 24 Закону України 

«Про засади державної мовної політики»;

51) надання згоди на передачу об’єктів з 

державної у комунальну власність та при-

йняття рішень про передачу об’єктів з кому-

нальної у державну власність, а також щодо 

придбання об’єктів державної власності;

52) створення відповідно до законодавства 

комунальної аварійно-рятувальної служби;

53) затвердження відповідно до закону По-

ложення про помічника-консультанта депу-

тата ради та опису посвідчення помічника-

консультанта депутата ради.

54) вирішення питань у сфері поводження з 

небезпечними відходами відповідно до за-

конодавства;

55) визначення на конкурсних засадах юри-

дичних осіб, які здійснюють у межах певної 

території збирання та перевезення побуто-

вих відходів спеціально обладнаними для 

цього транспортними засобами;

56) визначення шляхів стимулювання корис-

тування електромобілями та іншими еколо-

гічними видами транспорту;

56-1) затвердження вимог до облаштування 

майданчиків для паркування транспортних 

засобів з урахуванням норм, нормативів, 

стандартів у сфері благоустрою населених 

пунктів, державних будівельних норм, техніч-

них умов, Правил дорожнього руху та інших 

нормативних документів;

57) встановлення плати за доступ до об’єкта 

будівництва, транспорту, енергетики, ка-

бельної каналізації електрозв’язку, будин-

кової розподільної мережі комунальної 

власності відповідно до Закону України «Про 

доступ до об’єктів будівництва, транспорту, 

електроенергетики з метою розвитку теле-

комунікаційних мереж».

використання символіки територіальної гро-

мади;

50) прийняття рішень щодо виконання поло-

жень статей 7, 11, 12, 20, 24 Закону України 

«Про засади державної мовної політики»;

51) надання згоди на передачу об’єктів з 

державної у комунальну власність та при-

йняття рішень про передачу об’єктів з кому-

нальної у державну власність, а також щодо 

придбання об’єктів державної власності;

52) створення відповідно до законодавства 

комунальної аварійно-рятувальної служби;

53) затвердження відповідно до закону По-

ложення про помічника-консультанта депу-

тата ради та опису посвідчення помічника-

консультанта депутата ради.

54) вирішення питань у сфері поводження з 

небезпечними відходами відповідно до за-

конодавства;

55) визначення на конкурсних засадах юри-

дичних осіб, які здійснюють у межах певної 

території збирання та перевезення побуто-

вих відходів спеціально обладнаними для 

цього транспортними засобами;

56) визначення шляхів стимулювання корис-

тування електромобілями та іншими еколо-

гічними видами транспорту;

56-1) затвердження вимог до облаштування 

майданчиків для паркування транспортних 

засобів з урахуванням норм, нормативів, 

стандартів у сфері благоустрою населених 

пунктів, державних будівельних норм, техніч-

них умов, Правил дорожнього руху та інших 

нормативних документів;

57) встановлення плати за доступ до об’єкта 

будівництва, транспорту, енергетики, ка-

бельної каналізації електрозв’язку, будин-

кової розподільної мережі комунальної 

власності відповідно до Закону України «Про 

доступ до об’єктів будівництва, транспорту, 

електроенергетики з метою розвитку теле-

комунікаційних мереж»;

58) затвердження переліку категорій со-

ціально незахищених осіб та визначення 

порядку обліку таких осіб з метою
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2. Виключно на пленарних засіданнях місь-

ких рад (міст з районним поділом), крім пи-

тань, зазначених у частині першій цієї статті, 

вирішуються такі питання:

1) визначення обсягу і меж повноважень, які 

здійснюють районні у містах (у разі їх ство-

рення) ради та їх виконавчі органи в інтере-

сах територіальних громад районів у містах;

2) встановлення нормативів централізації ко-

штів від земельного податку на спеціальних 

бюджетних рахунках районів міста.

3. Виключно на пленарних засіданнях сіль-

ської, селищної, міської ради об’єднаної 

територіальної громади, утвореної відпо-

відно до Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», крім пи-

тань, зазначених у частині першій цієї статті, 

вирішуються такі питання:

1) утворення старостинських округів;

2) затвердження Положення про старосту;

3) прийняття рішення щодо дострокового 

припинення повноважень старости у випад-

ках, передбачених цим Законом.

 організації заходів соціального захисту 

та підтримки таким облікованим особам 

у тому числі через соціальне підприєм-

ництво.

2. Виключно на пленарних засіданнях місь-

ких рад (міст з районним поділом), крім пи-

тань, зазначених у частині першій цієї статті, 

вирішуються такі питання:

1) визначення обсягу і меж повноважень, які 

здійснюють районні у містах (у разі їх ство-

рення) ради та їх виконавчі органи в інтере-

сах територіальних громад районів у містах;

2) встановлення нормативів централізації ко-

штів від земельного податку на спеціальних 

бюджетних рахунках районів міста.

3. Виключно на пленарних засіданнях сіль-

ської, селищної, міської ради об’єднаної 

територіальної громади, утвореної відпо-

відно до Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», крім пи-

тань, зазначених у частині першій цієї статті, 

вирішуються такі питання:

1) утворення старостинських округів;

2) затвердження Положення про старосту;

3) прийняття рішення щодо дострокового 

припинення повноважень старости у випад-

ках, передбачених цим Законом.

Стаття 27. Повноваження у сфері соціаль-

но-економічного і культурного розвитку, 

планування та обліку

До відання виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) підготовка програм соціально-економічно-

го та культурного розвитку сіл, селищ, міст, 

цільових програм з інших питань самовря-

дування, подання їх на затвердження ради, 

організація їх виконання; подання раді звітів 

про хід і результати виконання цих програм;

2) забезпечення збалансованого економіч-

ного та соціального розвитку відповідної 

території, ефективного використання при-

родних, трудових і фінансових ресурсів;

Стаття 27. Повноваження у сфері соціаль-

но-економічного і культурного розвитку, 

планування та обліку

До відання виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) підготовка програм соціально-економічно-

го та культурного розвитку сіл, селищ, міст, 

цільових програм з інших питань самовря-

дування, подання їх на затвердження ради, 

організація їх виконання; подання раді звітів 

про хід і результати виконання цих програм;

2) забезпечення збалансованого економіч-

ного та соціального розвитку відповідної 

території, ефективного використання при-

родних, трудових і фінансових ресурсів;
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2-1) забезпечення популяризації та ефек-

тивного використання територій та об’єктів 

для потреб кінематографії, розроблення 

місцевих програм фінансової підтримки 

кінематографії та місцевих програм викорис-

тання потенціалу місцевої сервісної індустрії 

в галузі кінематографії, проведення заходів 

кінокомісій, спрямованих на просування 

(промоцію) відповідних територій та об’єктів, 

забезпечення співпраці з кінокомісіями ін-

ших територіальних громад;

2-2) звернення до центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує держав-

ну політику у сфері кінематографії, Ради з 

державної підтримки кінематографії щодо 

одержання державних субсидій для прове-

дення заходів кінокомісій, спрямованих на 

популяризацію України та її регіонів як при-

вабливих локацій для створення кінемато-

графічної продукції та аудіовізуальних творів, 

а також для проведення заходів кінокомісій, 

спрямованих на просування (промоцію) 

національних фільмів у населених пунктах 

територіальної громади, які не мають діючих 

кінотеатрів;

2-3) узгодження із суб’єктами кінематографії 

питань щодо проведення зйомок на тери-

торії відповідної територіальної громади за 

поданням кінокомісій;

3) забезпечення складання балансів фінан-

сових, трудових ресурсів, грошових доходів 

і видатків, необхідних для управління соці-

ально-економічним і культурним розвитком 

відповідної території, а також визначення 

потреби у місцевих будівельних матеріалах, 

паливі;

4) розгляд проектів планів підприємств і 

організацій, які належать до комунальної 

власності відповідних територіальних гро-

мад, внесення до них зауважень і пропози-

цій, здійснення контролю за їх виконанням;

5) попередній розгляд планів використання 

природних ресурсів місцевого значення на 

відповідній території, пропозицій щодо роз-

міщення, спеціалізації та розвитку 

2-1) забезпечення популяризації та ефек-

тивного використання територій та об’єктів 

для потреб кінематографії, розроблення 

місцевих програм фінансової підтримки 

кінематографії та місцевих програм викорис-

тання потенціалу місцевої сервісної індустрії 

в галузі кінематографії, проведення заходів 

кінокомісій, спрямованих на просування 

(промоцію) відповідних територій та об’єктів, 

забезпечення співпраці з кінокомісіями ін-

ших територіальних громад;

2-2) звернення до центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує держав-

ну політику у сфері кінематографії, Ради з 

державної підтримки кінематографії щодо 

одержання державних субсидій для прове-

дення заходів кінокомісій, спрямованих на 

популяризацію України та її регіонів як при-

вабливих локацій для створення кінемато-

графічної продукції та аудіовізуальних творів, 

а також для проведення заходів кінокомісій, 

спрямованих на просування (промоцію) 

національних фільмів у населених пунктах 

територіальної громади, які не мають діючих 

кінотеатрів;

2-3) узгодження із суб’єктами кінематографії 

питань щодо проведення зйомок на тери-

торії відповідної територіальної громади за 

поданням кінокомісій;

3) забезпечення складання балансів фінан-

сових, трудових ресурсів, грошових доходів 

і видатків, необхідних для управління соці-

ально-економічним і культурним розвитком 

відповідної території, а також визначення 

потреби у місцевих будівельних матеріалах, 

паливі;

4) розгляд проектів планів підприємств і 

організацій, які належать до комунальної 

власності відповідних територіальних гро-

мад, внесення до них зауважень і пропози-

цій, здійснення контролю за їх виконанням;

5) попередній розгляд планів використання 

природних ресурсів місцевого значення на 

відповідній території, пропозицій щодо роз-

міщення, спеціалізації та розвитку 
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підприємств і організацій незалежно від 

форм власності, внесення у разі потреби до 

відповідних органів виконавчої влади пропо-

зицій з цих питань;

6) подання до районних, обласних рад необ-

хідних показників та внесення пропозицій до 

програм соціально-економічного та культур-

ного розвитку відповідно районів і областей, 

а також до планів підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власнос-

ті, розташованих на відповідній території, з 

питань, пов’язаних із соціально-економічним 

та культурним розвитком території, задово-

ленням потреб населення;

7) залучення на договірних засадах підпри-

ємств, установ та організацій незалежно від 

форм власності до участі в комплексному 

соціально-економічному розвитку сіл, се-

лищ, міст, координація цієї роботи на відпо-

відній території;

8) розміщення на договірних засадах замов-

лень на виробництво продукції, виконання 

робіт (послуг), необхідних для територіальної 

громади, на підприємствах, в установах та 

організаціях;

9) утворення цільових фондів соціальної до-

помоги особам з інвалідністю, визначення 

порядку і умов витрачання коштів цих фондів;

б) делеговані повноваження:

1) участь у здійсненні державної регулятор-

ної політики в межах та у спосіб, встановлені 

Законом України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської  

діяльності»;

підприємств і організацій незалежно від 

форм власності, внесення у разі потреби до 

відповідних органів виконавчої влади пропо-

зицій з цих питань;

6) подання до районних, обласних рад необ-

хідних показників та внесення пропозицій до 

програм соціально-економічного та культур-

ного розвитку відповідно районів і областей, 

а також до планів підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власнос-

ті, розташованих на відповідній території, з 

питань, пов’язаних із соціально-економічним 

та культурним розвитком території, задово-

ленням потреб населення;

7) залучення на договірних засадах підпри-

ємств, установ та організацій незалежно від 

форм власності до участі в комплексному 

соціально-економічному розвитку сіл, се-

лищ, міст, координація цієї роботи на відпо-

відній території;

8) розміщення на договірних засадах замов-

лень на виробництво продукції, виконання 

робіт (послуг), необхідних для територіальної 

громади, на підприємствах, в установах та 

організаціях;

9) утворення цільових фондів соціальної до-

помоги особам з інвалідністю, визначення 

порядку і умов витрачання коштів цих фондів;

10) проведення реєстрації, перереє-

страції та зняття з реєстрації соціальних 

підприємств та соціальних підприємців у 

відповідності до вимог статей 42-1, 65-1 

та 71-1 Господарського кодексу Украї-

ні, а також організація, облік і внесення 

відповідних реєстраційних записів та 

звітності соціальних підприємств та со-

ціальних підприємців до Єдиного дер-

жавного реєстру соціальних підприємств 

та соціальних підприємців України;

б) делеговані повноваження:

1) участь у здійсненні державної регулятор-

ної політики в межах та у спосіб, встановлені 

Законом України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності»;

 ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ



51

2) розгляд і узгодження планів підприємств, 

установ та організацій, що не належать до 

комунальної власності відповідних територі-

альних громад, здійснення яких може ви-

кликати негативні соціальні, демографічні, 

екологічні та інші наслідки, підготовка до них 

висновків і внесення пропозицій до відповід-

них органів;

3) статистичний облік громадян, які постійно 

або тимчасово проживають на відповідній 

території;

4) організаційне забезпечення надання 

адміністративних послуг органів виконавчої 

влади через центри надання адміністратив-

них послуг.

2) розгляд і узгодження планів підприємств, 

установ та організацій, що не належать до 

комунальної власності відповідних територі-

альних громад, здійснення яких може ви-

кликати негативні соціальні, демографічні, 

екологічні та інші наслідки, підготовка до них 

висновків і внесення пропозицій до відповід-

них органів;

3) статистичний облік громадян, які постійно 

або тимчасово проживають на відповідній 

території;

4) організаційне забезпечення надання 

адміністративних послуг органів виконавчої 

влади через центри надання адміністратив-

них послуг.

Стаття 34. Повноваження у сфері соціаль-

ного захисту населення

1. До відання виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) встановлення за рахунок власних коштів 

і благодійних надходжень додаткових до 

встановлених законодавством гарантій щодо 

соціального захисту населення;

2) вирішення відповідно до законодавства 

питань про подання допомоги особам з ін-

валідністю, ветеранам війни та праці, сім’ям 

загиблих (померлих або визнаних такими, 

що пропали безвісти) військовослужбовців, 

а також військовослужбовців, звільнених у 

запас (крім військовослужбовців строкової 

служби та військової служби за призовом 

осіб офіцерського складу) або відставку, 

особам з інвалідністю з дитинства, багато-

дітним сім’ям у будівництві індивідуальних 

жилих будинків, проведенні капітального 

ремонту житла, у придбанні будівельних 

матеріалів; відведення зазначеним особам у 

першочерговому порядку земельних ділянок 

для індивідуального будівництва, садівни-

цтва та городництва;

3) організація для малозабезпечених грома-

дян похилого віку, осіб з інвалідністю будин-

ків-інтернатів, побутового обслуговування,

Стаття 34. Повноваження у сфері соціаль-

ного захисту населення

1. До відання виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) встановлення за рахунок власних коштів 

і благодійних надходжень додаткових до 

встановлених законодавством гарантій щодо 

соціального захисту населення;

2) вирішення відповідно до законодавства 

питань про подання допомоги особам з ін-

валідністю, ветеранам війни та праці, сім’ям 

загиблих (померлих або визнаних такими, 

що пропали безвісти) військовослужбовців, 

а також військовослужбовців, звільнених у 

запас (крім військовослужбовців строкової 

служби та військової служби за призовом 

осіб офіцерського складу) або відставку, 

особам з інвалідністю з дитинства, багато-

дітним сім’ям у будівництві індивідуальних 

жилих будинків, проведенні капітального 

ремонту житла, у придбанні будівельних 

матеріалів; відведення зазначеним особам у 

першочерговому порядку земельних ділянок 

для індивідуального будівництва, садівни-

цтва та городництва;

3) організація для малозабезпечених грома-

дян похилого віку, осіб з інвалідністю будин-

ків-інтернатів, побутового обслуговування,
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продажу товарів у спеціальних магазинах і 

відділах за соціально доступними цінами, а 

також безоплатного харчування;

4) вирішення питань про надання за рахунок 

коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг 

у зв’язку з похованням самотніх громадян, 

ветеранів війни та праці, а також інших кате-

горій малозабезпечених громадян; подання 

допомоги на поховання громадян в інших 

випадках, передбачених законодавством;

б) делеговані повноваження:

1) підготовка і подання на затвердження 

ради цільових місцевих програм поліпшення 

стану безпеки і умов праці та виробничого 

середовища, територіальних програм зайня-

тості та заходів щодо соціальної захищеності 

різних груп населення від безробіття, орга-

нізація їх виконання; участь у розробленні 

цільових регіональних програм поліпшення 

стану безпеки і умов праці та виробничого 

середовища, зайнятості населення, що за-

тверджуються відповідно районними, облас-

ними радами;

2) забезпечення здійснення передбачених 

законодавством заходів щодо поліпшен-

ня житлових і матеріально-побутових умов 

осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, 

громадян, реабілітованих як жертви політич-

них репресій, військовослужбовців, а також 

військовослужбовців, звільнених у запас або 

відставку, сімей, які втратили годувальника, 

багатодітних сімей, громадян похилого віку, 

які потребують обслуговування вдома, до 

влаштування в будинки осіб з інвалідністю і 

громадян похилого віку, які мають потребу в 

цьому, дітей, що залишилися без піклування 

батьків, на виховання в сім’ї громадян;

2-1) вирішення відповідно до законодавства 

питань надання соціальних послуг особам та

продажу товарів у спеціальних магазинах і 

відділах за соціально доступними цінами, а 

також безоплатного харчування;

4) вирішення питань про надання за рахунок 

коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг 

у зв’язку з похованням самотніх громадян, 

ветеранів війни та праці, а також інших кате-

горій малозабезпечених громадян; подання 

допомоги на поховання громадян в інших 

випадках, передбачених законодавством;

5) Організація та проведення обліку та 

статистичного спостереження всіх ка-

тегорій соціально незахищених осіб з 

метою соціального захисту та підтримки, 

у тому числі через соціальне підприєм-

ництво;

б) делеговані повноваження:

1) підготовка і подання на затвердження 

ради цільових місцевих програм поліпшення 

стану безпеки і умов праці та виробничого 

середовища, територіальних програм зайня-

тості та заходів щодо соціальної захищеності 

різних груп населення від безробіття, орга-

нізація їх виконання; участь у розробленні 

цільових регіональних програм поліпшення 

стану безпеки і умов праці та виробничого 

середовища, зайнятості населення, що за-

тверджуються відповідно районними, облас-

ними радами;

2) забезпечення здійснення передбачених 

законодавством заходів щодо поліпшен-

ня житлових і матеріально-побутових умов 

осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, 

громадян, реабілітованих як жертви політич-

них репресій, військовослужбовців, а також 

військовослужбовців, звільнених у запас або 

відставку, сімей, які втратили годувальника, 

багатодітних сімей, громадян похилого віку, 

які потребують обслуговування вдома, до 

влаштування в будинки осіб з інвалідністю і 

громадян похилого віку, які мають потребу в 

цьому, дітей, що залишилися без піклування 

батьків, на виховання в сім’ї громадян;

2-1) вирішення відповідно до законодавства 

питань надання соціальних послуг особам та
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 сім’ям з дітьми, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують сторон-

ньої допомоги, забезпечення утримання та 

виховання дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах;

3) вирішення відповідно до законодав-

ства питань про надання пільг і допомоги, 

пов’язаних з охороною материнства і дитин-

ства;

4) вирішення у встановленому законодав-

ством порядку питань опіки і піклування;

5) подання відповідно до законодавства 

одноразової допомоги громадянам, які по-

страждали від стихійного лиха;

6) вирішення відповідно до законодавства 

питань про надання компенсацій і пільг гро-

мадянам, які постраждали внаслідок Чор-

нобильської катастрофи, в інших випадках, 

передбачених законодавством;

7) організація проведення громадських та 

тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих 

як безробітні, а також учнівської та студент-

ської молоді у вільний від занять час на під-

приємствах, в установах та організаціях, що 

належать до комунальної власності, а також 

за договорами - на підприємствах, в устано-

вах та організаціях, що належать до інших 

форм власності;

8) здійснення контролю за охороною праці, 

забезпеченням соціального захисту праців-

ників підприємств, установ та організацій 

усіх форм власності, у тому числі зайнятих 

на роботах із шкідливими та небезпечними 

умовами праці, за якістю проведення атес-

тації робочих місць щодо їх відповідності 

нормативно-правовим актам про охорону 

праці, за наданням працівникам відповідно 

до законодавства пільг та компенсацій за 

роботу в шкідливих умовах;

9) участь у соціальному діалозі, веденні 

колективних переговорів, укладенні терито-

ріальних угод, здійсненні контролю за їх ви-

конанням, вирішенні колективних трудових 

спорів (конфліктів) щодо підприємств, уста-

нов та організацій, розташованих на

 сім’ям з дітьми, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують сторон-

ньої допомоги, забезпечення утримання та 

виховання дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах;

3) вирішення відповідно до законодав-

ства питань про надання пільг і допомоги, 

пов’язаних з охороною материнства і дитин-

ства;

4) вирішення у встановленому законодав-

ством порядку питань опіки і піклування;

5) подання відповідно до законодавства 

одноразової допомоги громадянам, які по-

страждали від стихійного лиха;

6) вирішення відповідно до законодавства 

питань про надання компенсацій і пільг гро-

мадянам, які постраждали внаслідок Чор-

нобильської катастрофи, в інших випадках, 

передбачених законодавством;

7) організація проведення громадських та 

тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих 

як безробітні, а також учнівської та студент-

ської молоді у вільний від занять час на під-

приємствах, в установах та організаціях, що 

належать до комунальної власності, а також 

за договорами - на підприємствах, в устано-

вах та організаціях, що належать до інших 

форм власності;

8) здійснення контролю за охороною праці, 

забезпеченням соціального захисту праців-

ників підприємств, установ та організацій 

усіх форм власності, у тому числі зайнятих 

на роботах із шкідливими та небезпечними 

умовами праці, за якістю проведення атес-

тації робочих місць щодо їх відповідності 

нормативно-правовим актам про охорону 

праці, за наданням працівникам відповідно 

до законодавства пільг та компенсацій за 

роботу в шкідливих умовах;

9) участь у соціальному діалозі, веденні 

колективних переговорів, укладенні терито-

ріальних угод, здійсненні контролю за їх ви-

конанням, вирішенні колективних трудових 

спорів (конфліктів) щодо підприємств, уста-

нов та організацій, розташованих на 
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відповідній території; повідомна реєстрація в 

установленому порядку колективних догово-

рів і територіальних угод відповідного рівня;

10) встановлення відповідно до законодав-

ства розмірів і порядку виплати щомісячної 

допомоги особам, які здійснюють догляд за 

самотніми громадянами, які за висновком 

медичних закладів потребують постійного 

стороннього догляду;

11) здійснення контролю за поданням відпо-

відно до закону підприємствами, установами 

та організаціями всіх форм власності відо-

мостей про наявність вільних робочих місць 

(посад); організація інформування населення 

про потребу підприємств, установ та органі-

зацій усіх форм власності у працівниках;

12) прийняття рішень про створення на 

підприємствах, в установах та організаціях 

спеціальних робочих місць для осіб з об-

меженою працездатністю, організація їх 

професійної підготовки, а також погодження 

ліквідації таких робочих місць;

14) здійснення згідно із законодавством за-

ходів соціального патронажу щодо осіб, які 

відбували покарання у виді обмеження волі 

або позбавлення волі на певний строк, а 

також осіб, до яких застосовано пробацію;

15) організація надання соціальних послуг 

бездомним особам;

16) здійснення відповідно до закону заходів, 

спрямованих на запобігання бездомності 

осіб;

17) визначення видів безоплатних суспільно 

корисних робіт для осіб, яким призначено 

покарання у виді громадських робіт.

2. До відання виконавчих органів сільських, 

селищних рад, крім повноважень, зазна-

чених у пункті «б» частини першої цієї статті, 

належить також вирішення питань щодо на-

дання працівникам освіти, культури, охорони 

здоров’я, іншим категоріям громадян, які 

працюють у сільській місцевості, встанов-

лених законодавством пільг, а також щодо 

додаткового фінансового заохочення та за-

безпечення службовим житлом і службовим

відповідній території; повідомна реєстрація в 

установленому порядку колективних догово-

рів і територіальних угод відповідного рівня;

10) встановлення відповідно до законодав-

ства розмірів і порядку виплати щомісячної 

допомоги особам, які здійснюють догляд за 

самотніми громадянами, які за висновком 

медичних закладів потребують постійного 

стороннього догляду;

11) здійснення контролю за поданням відпо-

відно до закону підприємствами, установами 

та організаціями всіх форм власності відо-

мостей про наявність вільних робочих місць 

(посад); організація інформування населення 

про потребу підприємств, установ та органі-

зацій усіх форм власності у працівниках;

12) прийняття рішень про створення на 

підприємствах, в установах та організаціях 

спеціальних робочих місць для осіб з об-

меженою працездатністю, організація їх 

професійної підготовки, а також погодження 

ліквідації таких робочих місць;

14) здійснення згідно із законодавством за-

ходів соціального патронажу щодо осіб, які 

відбували покарання у виді обмеження волі 

або позбавлення волі на певний строк, а 

також осіб, до яких застосовано пробацію;

15) організація надання соціальних послуг 

бездомним особам;

16) здійснення відповідно до закону заходів, 

спрямованих на запобігання бездомності 

осіб;

17) визначення видів безоплатних суспільно 

корисних робіт для осіб, яким призначено 

покарання у виді громадських робіт.

2. До відання виконавчих органів сільських, 

селищних рад, крім повноважень, зазна-

чених у пункті «б» частини першої цієї статті, 

належить також вирішення питань щодо на-

дання працівникам освіти, культури, охорони 

здоров’я, іншим категоріям громадян, які 

працюють у сільській місцевості, встанов-

лених законодавством пільг, а також щодо 

додаткового фінансового заохочення та за-

безпечення службовим житлом і службовим 
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транспортом працівників охорони здоров’я, 

які працюють у сільській місцевості.

3. До відання виконавчих органів міських 

рад міст обласного значення та об’єднаних 

територіальних громад, крім повноважень, 

визначених пунктом «б» частини першої цієї 

статті, належать:

1) здійснення на відповідних територіях 

контролю за додержанням законодавства 

про працю та зайнятість населення у поряд-

ку, встановленому законодавством;

2) накладення штрафів за порушення за-

конодавства про працю та зайнятість насе-

лення у порядку, встановленому законодав-

ством.

4. До відання виконавчих органів місь-

ких рад міст обласного значення та рад 

об’єднаних територіальних громад, крім 

повноважень, визначених пунктом «а» части-

ни першої цієї статті, належить забезпечення 

надання соціальних послуг відповідно до 

закону.
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