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З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
 

Про соціальні послуги 
 

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 45, ст.358 ) 
 

( Із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1891-IV ( 1891-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст.537 ) 

 
 
 

Цей Закон  визначає  основні  організаційні та правові засади надання соціальних  
послуг  особам,  які  перебувають  у  складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 
допомоги. 
 
 

Розділ I 
 

 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Стаття 1. Визначення основних термінів 

 
 
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: соціальні   послуги   -   комплекс   
правових,   економічних, психологічних,  освітніх,  медичних,  реабілітаційних   та   інших 
заходів,  спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів,  які перебувають  у  складних   
життєвих   обставинах   та   потребують сторонньої  допомоги  (далі  -  особи,  що  потребують  
соціальних послуг),  з метою поліпшення або відтворення  їх  життєдіяльності, соціальної 
адаптації та повернення до повноцінного життя; складні   життєві   обставини   -  обставини,  
що  об'єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи,  наслідки яких вона  не може  
подолати  самостійно (інвалідність,  часткова втрата рухової активності у зв'язку із старістю 
або станом здоров'я,  самотність, сирітство,   безпритульність,   відсутність   житла   або  
роботи, насильство,  зневажливе ставлення та негативні стосунки  в  сім'ї, малозабезпеченість,  
психологічний  чи психічний розлад,  стихійне лихо, катастрофа тощо); соціальний працівник - 
професійно підготовлений фахівець,  що має  необхідну  кваліфікацію  у  сфері  соціальної  
роботи і надає соціальні послуги;  соціальне обслуговування - система  соціальних  заходів,  
яка передбачає  сприяння,  підтримку  і послуги,  що надають соціальні служби окремим  
особам  чи  групам  населення  для  подолання  або пом'якшення  життєвих труднощів,  
підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності; соціальні служби  -  
підприємства,  установи  та  організаціїнезалежно від форм власності і господарювання,  а 
також громадяни,що надають соціальні послуги особам,  які перебувають  у  
складнихжиттєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;     волонтер -    фізична   
особа,   яка   добровільно   здійснює благодійну,  неприбуткову  та  вмотивовану  діяльність,   
що   має суспільно-корисний характер; тимчасовий притулок  для  дорослих  - організація 
нічного або тимчасового проживання громадян без визначеного місця  проживання, осіб,  що  
постраждали  від  фізичного  або психічного насильства, стихійного  лиха,  катастрофи  тощо,  
з  наданням   їм   правової, психологічної,   соціальної,  медичної  та  побутової  допомоги  в 
подоланні тимчасових труднощів,  сприянні  у  встановленні  особи, відновленні документів, 
паспортизації та працевлаштуванні; тимчасовий притулок    для    неповнолітніх   -   
організація тимчасового проживання,  виховання, утримання безпритульних дітей, дітей,   



позбавлених   батьківського   піклування,   які   зазнали жорстокості,  насильства або з інших 
причин потребують соціального захисту; реабілітація -   система  медичних,  професійних,  
соціальних заходів, спрямованих на надання особам, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, допомоги у відновленні ними порушених функцій організму,  компенсації 
обмежень  життєдіяльності  та  підтриманні оптимального фізичного,  інтелектуального, 
психічного, соціального рівнів  та  якості  для  досягнення  соціальної   і   матеріальної 
незалежності, соціально-професійної   адаптації  та  інтеграції  в суспільство; суб'єкти, що  
надають  соціальні  послуги   -   державні   та комунальні   спеціалізовані   підприємства,  
установи  та  заклади соціального обслуговування,  підпорядковані центральним,  місцевим 
органам виконавчої   влади  та  органам  місцевого  самоврядування (далі - державні та 
комунальні суб'єкти), юридичні особи, створені відповідно  до  законодавства,  які  не  мають  
на  меті отримання прибутку (далі - недержавні суб'єкти), фізичні особи. 
 
 

Стаття 2. Основні засади надання соціальних послуг 
 
 

Основними засадами надання соціальних послуг є: 
 

сприяння особам,   що   перебувають   у   складних   життєвих обставинах,  які  вони  не  
в  змозі подолати за допомогою наявних засобів і можливостей; 

 
попередження виникнення складних життєвих обставин; 
 
створення умов для самостійного розв'язання життєвих проблем, що виникають. 

 
 

Стаття 3. Основні принципи надання соціальних послуг 
 
 

Надання соціальних послуг ґрунтується на принципах: 
 

адресності та індивідуального підходу; 
 
доступності та відкритості; 

 
добровільності вибору   отримання   чи  відмови  від  надання соціальних послуг; 

 
гуманності; 

 
комплексності; 

 
максимальної ефективності    використання    бюджетних     та 

позабюджетних коштів суб'єктами, що надають соціальні послуги; 
 

законності; 
 

соціальної справедливості; 
 

забезпечення конфіденційності    суб'єктами,    які   надають послуги,  дотримання ними 
стандартів якості,  відповідальності  за дотримання етичних і правових норм. 
 



 
Стаття 4. Законодавство про соціальні послуги 

 
 

Законодавство України  про  соціальні  послуги ґрунтується на Конституції України ( 
254к/96-ВР ) і складається з  цього  Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних 
договорів України. 
 

У разі якщо міжнародними договорами України встановлено більш високі вимоги до 
надання соціальних послуг, ніж ті, що передбачені законодавством   України,   застосовуються   
правила  міжнародного договору. 
 
 

Розділ II 
 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У 
СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ ТА ПОТРЕБУЮТЬ 
СТОРОННЬОЇ ДОПОМОГИ, НА СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

 
 

Стаття 5. Види соціальних послуг та форми їх надання 
 

 
Основними формами надання  соціальних  послуг  є  матеріальна допомога та соціальне 

обслуговування. 
 

Матеріальна допомога   надається  особам,  що  знаходяться  у складній життєвій 
ситуації,  у вигляді  грошової  або  натуральної допомоги:  продуктів  харчування,  засобів  
санітарії  і особистої гігієни,  засобів  догляду  за  дітьми,  одягу,  взуття  та  інших предметів   
першої  необхідності,  палива,  а  також  технічних  і допоміжних засобів реабілітації. 
 

Соціальне обслуговування    здійснюється    шляхом    надання соціальних послуг: 
 

за місцем проживання особи (вдома); 
 

у стаціонарних інтернатних установах та закладах; 
 

у реабілітаційних установах та закладах; 
 

в установах та закладах денного перебування; 
 

в установах    та   закладах   тимчасового   або   постійного 
перебування; 
 

у територіальних центрах соціального обслуговування; 
 

в інших закладах соціальної підтримки (догляду). 
 
Відповідно до  цього  Закону  можуть  надаватися  такі   види соціальних послуг: 
 



соціально-побутові послуги    -    забезпечення    продуктами харчування,  м'яким та 
твердим  інвентарем,  гарячим  харчуванням, транспортними  послугами,  засобами малої 
механізації,  здійснення соціально-побутового  патронажу,  виклик  лікаря,   придбання   та 
доставка медикаментів тощо; 
 

психологічні послуги   -   надання   консультацій   з  питань психічного здоров'я та 
поліпшення взаємин з  оточуючим  соціальним середовищем,   застосування   
психодіагностики,   спрямованої   на вивчення  соціально-психологічних  характеристик  
особистості,   з метою  її  психологічної  корекції або психологічної реабілітації, надання 
методичних порад; 
 

соціально-педагогічні послуги   -   виявлення   та   сприяння розвитку  різнобічних  
інтересів і потреб осіб,  які перебувають у складних   життєвих   обставинах,   організація    
індивідуального навчального,   виховного   та   корекційного  процесів,  дозвілля, спортивно-
оздоровчої, технічної  та  художньої  діяльності   тощо, а також  залучення  до роботи 
різноманітних закладів,  громадських організацій, заінтересованих осіб; 

 
соціально-медичні послуги  -  консультації  щодо  запобігання виникненню   та   

розвитку  можливих  органічних  розладів  особи, збереження,  підтримка  та   охорона   її   
здоров'я,   здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія; 
 

соціально-економічні послуги   -   задоволення   матеріальних інтересів і потреб  осіб,  
які  перебувають  у  складних  життєвих обставинах,   що  реалізуються  у  формі  надання  
натуральної  чи грошової  допомоги,  а  також  допомоги  у   вигляді   одноразових 
компенсацій; 
 

юридичні послуги  -  надання  консультацій  з  питань чинного законодавства,  
здійснення захисту прав  та  інтересів  осіб,  які перебувають у складних життєвих обставинах,  
сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної  відповідальності  осіб, що  
вдаються  до  протиправних  дій  щодо  цієї  особи (оформлення правових  документів,  
адвокатська  допомога,   захист   прав   та інтересів особи тощо); 
 

послуги з   працевлаштування   -   пошук  підходящої  роботи, сприяння   у   
працевлаштуванні   та    соціальне    супроводження працевлаштованої особи; 
 

послуги з   професійної   реабілітації   осіб   з  обмеженими фізичними  можливостями  -   
комплекс   медичних,   психологічних, інформаційних  заходів,  спрямованих на створення 
сприятливих умов для реалізації  права  на  професійну  орієнтацію  та  підготовку, освіту, 
зайнятість; 
 

інформаційні послуги  -  надання  інформації,  необхідної для вирішення складної   
життєвої   ситуації   (довідкові    послуги); розповсюдження    просвітницьких   та   культурно-
освітніх   знань (просвітницькі  послуги);  поширення  об'єктивної  інформації  про споживчі 
властивості та види соціальних послуг,  формування певних уявлень   і   ставлення   
суспільства   до   соціальних    проблем (рекламно-пропагандистські послуги); 
 

інші соціальні послуги. 
Суб'єкти, що надають соціальні послуги,  можуть їх надавати в інших   формах,  не  

передбачених  цією  статтею,  але  визначених Кабінетом Міністрів України в переліку 
платних соціальних послуг. 
 



Перелік соціальних  послуг,  опис   їх   змісту   та   якості зазначаються  в  Державному 
класифікаторі соціальних стандартів та нормативів,  що  затверджується  Кабінетом  Міністрів  
України   і публікується    в    засобах   масової   інформації   відповідними центральними 
органами виконавчої влади. 
 

Перелік та  порядок  надання  соціальних  послуг  за   видами загальнообов'язкового     
державного    соціального    страхування регулюються  законодавством   про   
загальнообов'язкове   державне соціальне страхування. 
 

 
Стаття 6. Право на отримання соціальних послуг 

 
 

Право на отримання соціальних послуг мають громадяни України, а також іноземці та 
особи без громадянства,  у тому числі біженці, які  проживають  в  Україні на законних 
підставах та перебувають у складних життєвих обставинах. 
 

 
 

Розділ III 
 
 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 
 

Стаття 7. Порядок надання соціальних послуг 
 
 

Суб'єкти, що   надають  соціальні  послуги,  здійснюють  свою діяльність на 
професійній основі відповідно до положення  про  них або  їх  статуту,  де  обов'язково 
зазначаються перелік соціальних послуг,  категорій осіб,  яким вони надаються, умови та 
порядок їх надання. 
 

Суб'єкти, що надають соціальні послуги, на договірних засадах можуть залучати  для  
виконання  цієї  роботи  інші  підприємства, установи, організації, фізичних осіб, зокрема 
волонтерів. 
 

Соціальні послуги  можуть  надаватися  як  за  плату,  так  і безоплатно. 
 

Безоплатні соціальні  послуги  державними   та   комунальними суб'єктами    в   обсягах,   
визначених   державними   стандартами соціального обслуговування, надаються: 
 

громадянам, які не здатні до самообслуговування у  зв'язку  з похилим  віком,  
хворобою,  інвалідністю  і  не мають рідних,  які повинні забезпечити їм догляд і допомогу; 
 

громадянам, які знаходяться у складній  життєвій  ситуації  узв'язку   з   безробіттям   і  
зареєстровані  в  державній  службі зайнятості  як  такі,  що  шукають  роботу,   стихійними   
лихами, катастрофами,  які  є  біженцями внаслідок збройних та міжетнічних конфліктів,  якщо 
середньомісячний сукупний дохід цих  осіб  нижче встановленого прожиткового мінімуму; 
 



дітям та молоді, які знаходяться у складній життєвій ситуації у зв'язку з інвалідністю,  
хворобою,  сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і жорстоким 
ставленням у сім'ї. 
 

Вичерпний перелік  соціальних  послуг,  умови  їх  надання та порядок регулювання 
тарифів  їх  оплати  встановлюються  Кабінетом Міністрів України. 
 

Фізичним особам, які надають соціальні послуги, призначаються і  виплачуються  
компенсаційні  виплати  в  порядку  та  розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. 
 
 

Стаття 8. Порядок надання соціальних послуг недержавними суб'єктами 
 
 

Недержавні суб'єкти, що бажають надавати соціальні послуги на професійній основі за 
рахунок власних коштів, залучених коштів або коштів державного чи місцевого бюджетів,  
надають їх  на  підставі ліцензії.  (  Стаття  8  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 1891-
IV ( 1891-15 ) від 24.06.2004 ) 
 
 

Стаття 9. Порядок і умови отримання соціальних послуг 
 
 

Для отримання  соціальних послуг,  що надаються державними та комунальними 
суб'єктами,  особа, яка їх потребує, має звернутися з письмовою  заявою  до місцевого органу 
виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. 
 

Для отримання соціальних послуг,  що  надаються  недержавними суб'єктами,  особа,  
яка їх потребує,  звертається до відповідного суб'єкта, що їх надає. 
 

У разі якщо особа,  яка потребує соціальних послуг,  за віком або  станом  здоров'я  
неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання,  таке рішення  може  
прийняти  опікун  чи піклувальник,   органи   опіки   та   піклування   відповідно   до 
законодавства. 
 
 

Стаття 10. Основні права отримувачів соціальних послуг 
 
 

при одержанні соціальних послуг громадяни мають право на: 
 

поважливе і гуманне ставлення з боку  суб'єктів,  що  надають соціальні послуги; 
 

вибір установи   та   закладу,   а  також  форми  соціального обслуговування; 
 
інформацію щодо  своїх  прав,  обов'язків  та  умов   надання 
соціальних послуг; 
 

згоду на соціальні послуги; 
 

відмову від соціальних послуг; 
 



конфіденційність інформації  особистого  характеру,  що стала 
відомою суб'єкту, який надає соціальні послуги; 
 

захист своїх прав  і  законних  інтересів,  у  тому  числі  в 
судовому порядку. 
 
 

Стаття 11. Основні права та обов'язки осіб, що надають соціальні послуги 
 
 

Особи, що надають соціальні послуги, мають право на: 
 

профілактичний огляд і обстеження при прийнятті на роботу  та диспансерний нагляд за 
рахунок роботодавця; 
 

захист професійної  честі,  гідності та ділової репутації,  у тому числі в судовому 
порядку; 
 

підвищення кваліфікації у встановленому  порядку  за  рахунок роботодавця; 
 

забезпечення спеціальним   одягом,   взуттям  та  інвентарем, велосипедами і проїзними 
квитками або виплату грошової компенсації за їх придбання; 
 

при виконанні      службових      обов'язків     першочергове обслуговування  на  
підприємствах,  в   установах,   організаціях, зокрема підприємствах зв'язку, технічного 
обслуговування і ремонту транспортних  засобів,  служби  побуту,   торгівлі,   громадського 
харчування,    житлово-комунального    господарства,   міжміського транспорту. 
 

Особи, що надають соціальні послуги, зобов'язані: 
 

сумлінно надавати соціальні послуги особам, які перебувають у складній життєвій 
ситуації; 
 

керуватися у  своїй  діяльності  основними принципами надання соціальних послуг; 
 

поважати гідність громадян; 
 

не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, які одержують 
соціальні послуги; 
 

надавати особам,  які  обслуговуються,  повну  інформацію про зміст і види соціальних 
послуг; 
 

зберігати в таємниці інформацію, отриману в процесі виконання своїх обов'язків, а 
також ту інформацію, яка може бути використана проти особи, що обслуговується. 
 
 

Стаття 12. Структура сфери надання соціальних послуг та управління нею 
 
 

Сфера надання  соціальних послуг заснована на використанні та розвитку  всіх  форм  
власності  і  складається  з  державного  та недержавного секторів. 



 
До державного сектору входять суб'єкти,  що надають соціальні послуги і знаходяться  

в  державній  власності,  управління  якими здійснюється центральними органами виконавчої 
влади. 
 

Комунальний сектор  включає  установи  та заклади комунальної власності,  які  
надають  соціальні  послуги   і   знаходяться   в підпорядкуванні органів місцевого 
самоврядування. 
 

Управління державним  та  комунальним  секторами здійснюється відповідними  
органами  виконавчої  влади  та  органами  місцевого самоврядування. 
 

До недержавного   сектору   також   відносяться   громадські, благодійні,  релігійні 
організації та  фізичні  особи,  діяльність яких  пов'язана з наданням соціальних послуг.  
Управління сектором здійснюється в порядку, визначеному законодавством та відповідними 
статутами. 
 

Державні та   комунальні   заклади  і  установи,  що  надають соціальні послуги,  не 
підлягають приватизації і  не  можуть  бути перепрофільовані на інші види діяльності. 
 

Порядок створення,  діяльності,  реорганізації  та ліквідації установ і закладів,  що 
надають соціальні  послуги  незалежно  від форм власності, визначається законодавством 
України. 
 

Науково-методичне забезпечення   сфери   надання   соціальних послуг здійснюється 
органами державного управління. 
 
 

Стаття 13. Співробітництво під час організації надання  соціальних послуг 
 

Центральні та   місцеві   органи   виконавчої  влади,  органи місцевого самоврядування 
під час  організації  надання  соціальних послуг  співробітничають  між  собою,  а також із 
суб'єктами,  які надають соціальні послуги, іншими юридичними та фізичними особами. 
 

У разі залучення бюджетних коштів до фінансування  соціальних послуг,   які   
надаються  в  установленому  порядку  недержавними суб'єктами чи фізичними особами,  
місцеві органи виконавчої влади, органи  місцевого самоврядування на конкурсній основі 
укладають із суб'єктами,  що  надають  соціальні  послуги,  договір  щодо  умов фінансування   
та  вимог  до  обсягу,  порядку  і  якості  надання соціальних послуг. 
 

Правила організації  та  проведення  конкурсу  на   залучення бюджетних  коштів  для  
надання  соціальних  послуг встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Місцеві органи    виконавчої    влади,    органи    місцевого самоврядування,  що уклали 
договір щодо залучення бюджетних коштів до фінансування соціальних послуг з 
недержавними  суб'єктами,  які перемогли    у   конкурсі,   здійснюють   контроль   за   
цільовим використанням бюджетних коштів та якістю надання послуг. 
 
 

Стаття 14. Фінансування соціальних послуг 
 
 



Фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів державного   та  
місцевих  бюджетів,  спеціальних  фондів,  коштів підприємств,  установ та організацій,  плати 
за соціальні послуги, коштів  благодійної  допомоги  (пожертвувань),  коштів одержувачів 
соціальних послуг та інших джерел, передбачених законодавством. 
 

У місцевих бюджетах повинні плануватися кошти,  необхідні для фінансування 
соціальних послуг. 
 

У державному та місцевих бюджетах повинні передбачатися кошти для фінансування 
цільових програм надання соціальних послуг. 
 

Фінансування територіальних   програм   розвитку   соціальних послуг   здійснюється   
за  рахунок  виділених  місцевому  бюджету цільових субвенцій чи шляхом кооперування 
коштів місцевих бюджетів на реалізацію спільних проектів. 
 

 
Стаття 15. Обмеження права на соціальні послуги 

 
 

У разі якщо особа, що отримує соціальні послуги, без поважних причин не виконує 
вимоги їх одержання, суб'єкт, що надає соціальні послуги, виносить такій особі письмове 
попередження про можливість відмови від надання соціальних послуг або обмеження у їх 
наданні. 
 

У разі якщо  особа  отримує  соціальні  послуги  та  письмово попереджена  про  
можливість відмови від надання соціальних послуг або обмеження у їх наданні,  але 
продовжує не виконувати вимоги їх одержання, відповідний суб'єкт, що надає соціальні 
послуги, може в односторонньому порядку обмежити або припинити надання  соціальних 
послуг  такій особі,  про що письмово інформується зазначена особа та  місцевий   орган   
виконавчої   влади   чи   орган   місцевого самоврядування. 
 

Обмеження в  отриманні  одного виду соціальних послуг не може бути підставою для 
обмеження  в  наданні  іншого  виду  соціальних послуг. 
 
 

Розділ IV 
 
 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 

Стаття 16. Право на професійну діяльність у сфері надання 
соціальних послуг 

 
Професійна  діяльність  у  сфері  надання  соціальних  послуг підлягає   ліцензуванню   

відповідно   до   Закону   України  "Про ліцензування  певних  видів господарської діяльності" 
( 1775-14 ). (  Стаття  16  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 1891-IV ( 1891-15 ) від 
24.06.2004 )  
 
 

Стаття 17. Кадрове забезпечення надання соціальних послуг 
 
 



Надання соціальних  послуг здійснюють соціальні працівники та інші фізичні особи,  
які мають  відповідну  освіту  і  схильні  за особистими якостями до надання соціальних 
послуг. 

 
До надання  соціальних  послуг  можуть  залучатися волонтери, діяльність   яких   

регулюється   відповідним   положенням,    яке затверджується Кабінетом Міністрів України. 
 

Кваліфікаційні вимоги  до  соціальних  працівників  та  інших фахівців,  які надають 
соціальні  послуги,  порядок  їх  атестації визначаються відповідними центральними органами 
виконавчої влади. 
 
 

Стаття 18. Організація, координація роботи та контроль 
наданням соціальних послуг 

 
 

Центральні та  місцеві  органи  виконавчої  влади  та  органи місцевого  самоврядування  
в межах своїх повноважень організовують роботу з  надання  відповідних  соціальних  послуг  
та  здійснюють контроль за діяльністю суб'єктів, що надають соціальні послуги. 
 

Контроль за    цільовим   використанням   бюджетних   коштів, спрямованих  на  
фінансування  соціальних   послуг,   здійснюється відповідними  центральними та місцевими 
органами виконавчої влади, органами місцевого  самоврядування,  а  також  органами  з  
питань фінансового контролю відповідно до їх повноважень. 
 
 

Розділ V 
 
 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 
СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

 
 

Стаття 19. Оскарження рішення про відмову в наданні, обсягу або 
припинення надання послуг 

 
Рішення про  відмову  в   наданні,   обмеження   обсягу   або припинення  надання  

соціальних  послуг  державними і комунальними суб'єктами може бути оскаржено до 
центрального чи місцевого органу виконавчої  влади або органу місцевого самоврядування,  
який видав дозвіл на надання соціальних послуг (для недержавних суб'єктів, що надають  
соціальні  послуги,  -  до  органу,  який видав дозвіл на надання соціальних послуг), або суду. 

 
Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про соціальні послуги 

 
Особи, винні у порушенні законодавства про соціальні послуги, несуть   цивільно-

правову,   адміністративну    або    кримінальну відповідальність згідно з законами України. 
 
 

Розділ VI 
 

 
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 



 
Стаття 21. Участь України в міжнародному співробітництві 

усфері надання соціальних послуг 
 
 

Україна бере участь у міжнародному  співробітництві  у  сфері надання соціальних 
послуг. 
 
 

Розділ VII 
 
 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року. 
 

2. Кабінету Міністрів України: 
 

у тримісячний   термін   з  дня  опублікування  цього  Закону прийняти нормативно-
правові акти,  які  регулюють  виконання  норм цього Закону; 
 

подати на  розгляд  Верховної  Ради  України  пропозиції щодо внесення змін до законів 
України, що випливають із цього Закону; 
 

привести свої  нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
 

забезпечити перегляд  та  скасування  міністерствами,  іншими центральними  органами  
виконавчої  влади  їх  нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 
 

3. До приведення у відповідність із цим Законом закони,  інші нормативно-правові акти 
застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 
 
 
 Президент України         Л.КУЧМА 
 
 м. Київ, 19 червня 2003 року 
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У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Про Основні напрями розвитку трудового потенціалу 
в Україні на період до 2010 року 

 
 
     З метою  створення  передумов  для  формування  та реалізації довгострокової  державної   
політики   щодо   розвитку   трудового потенціалу п о с т а н о в л я ю: 
      
1. Схвалити  Основні  напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 
року (додаються). 
 2. Кабінету Міністрів України: 
     у шестимісячний строк розробити і подати на розгляд Верховної Ради   України   проект   
Державної  програми  розвитку  трудового потенціалу в Україні на 2000 - 2010 роки; 
 
     врахувати витрати щодо  реалізації  зазначеної  Програми  при опрацюванні проекту 
Державного бюджету України на 2000 рік. 
 
 
 Президент України                                     Л.КУЧМА 
 
 м. Київ, 3 серпня 1999 року 
          N 958/99 
 
 

СХВАЛЕНО 
Указом Президента України 

від 3 серпня 1999 року N 958/99 
 

Основні напрями розвитку трудового потенціалу 
в Україні на період до 2010 року 

 
Загальні положення 

     1. Трудовий  потенціал  -  це  сукупна  чисельність  громадян працездатного  віку,  які  за   
певних   ознак   (стан   здоров'я, психофізіологічні     особливості,     освітній,     фаховий    та 
інтелектуальний рівні,  соціально-етнічний менталітет)  здатні  та мають намір провадити 
трудову діяльність. 
 
     Функціонування трудового  потенціалу в Україні відбувається в умовах  кризових  явищ  в  
економіці  та  соціальних  протиріч   у суспільстві.   Природна   база   формування  трудового  
потенціалу характеризується    демографічними    особливостями    відтворення трудового  
потенціалу,  які  виявилися  в  60-х - 90-х роках цього століття та  вплинули  на  зниження  
народжуваності  і  збільшення смертності,   скорочення  тривалості  життя  і  загальне  старіння 
населення.  Зазначені  тенденції   торкнулися   кількісно-якісного складу  трудового  
потенціалу,  продуктивності  суспільної праці і стимулів до неї,  кваліфікаційного  і  освітньо-
культурного  рівня населення,  вартості робочої сили і доходів населення.  Економічні та  
соціальні  чинники  виявили  проблеми  безробіття,   поширення нелегальної    трудової    
діяльності,    зниження   національного інтелектуального та освітнього потенціалу,  значного  
розшарування населення за рівнем доходів. 
 
     Ситуація, що    склалася,    вимагає    розроблення   науково обгрунтованого бачення 
дальшого розвитку трудового потенціалу, яке може  бути  покладено  в  основу  практичних  



дій,  спрямованих на кардинальне  поліпшення  стану  справ  у  цій  сфері.  Серед   них 
основними  мають  стати:  створення належних умов для повноцінного відтворення  трудового  
потенціалу  і  професійно-інтелектуального розвитку;    створення    можливостей   для   
продуктивного   його використання через відповідне економічне підгрунтя,  збалансований 
регіональний  розвиток,  впровадження  системи  стимулів до праці, забезпечення умов праці і 
життя,  а  також  реалізація  соціальних гарантій  зайнятого  і  незайнятого  населення в умовах 
формування ринкових відносин,  що створить  передумови  для  поліпшення  всіх параметрів 
формування трудового потенціалу. 
 
     2. Метою  державної  політики розвитку трудового потенціалу є створення правових, 
економічних, соціальних і організаційних засад щодо  його  збереження,  відтворення  та 
розвитку,  спрямованих на створення умов для: 
 
     поліпшення природної бази формування робочої сили; 
     отримання професійно-технічної та вищої  освіти,  професійних послуг  з  підготовки,  
перепідготовки  і  підвищення кваліфікації відповідно до суспільних потреб; 
     здійснення повної продуктивної зайнятості; 
     запобігання масовому безробіттю; 
     поліпшення охорони праці,  зниження ризику втрати здоров'я  і життя працюючих на 
виробництві; 
     забезпечення соціального  захисту  працюючого  і непрацюючого населення; 
     посилення відтворювальної,  стимулюючої та регулюючої функцій 
заробітної плати; 
     забезпечення зростання реальних доходів населення; 
     забезпечення захисту   прав   і  гарантій  громадян  у  сфері соціально-трудових відносин. 
 
     Основні напрями розвитку трудового потенціалу  спрямовано  на процеси  модернізації  у  
сфері  зайнятості  відповідно  до потреб структурної перебудови господарського комплексу 
країни і розбудови соціально  орієнтованої  економіки.  Вони розроблені з урахуванням 
Основних  напрямів  соціальної  політики  на  1997  -  2000  роки, схвалених Указом  
Президента  України  від  18  жовтня  1997  року N 1166  (  1166/97  ).  Реалізація  політики  
розвитку   трудового потенціалу має здійснюватися через довгострокову програму розвитку 
трудового потенціалу в Україні. 
 

Основні напрями державної політики розвитку трудового 
потенціалу 

 
     3. Основні   напрями   розвитку  трудового  потенціалу  мають передбачати: 
 
     1) у  сфері  поліпшення   природної   бази   -   забезпечення розширеного  відтворення  
населення  і  збільшення тривалості його активного трудового періоду шляхом: 
     забезпечення сприятливих умов для всебічного  розвитку  сім'їта   її  членів,  найповнішої  
реалізації  сім'єю  своїх  функцій, заохочення сімей, особливо молодих, мати дітей; 
     поліпшення стану   здоров'я   населення   і   зниження   його смертності, особливо в 
працездатному віці; 
     створення умов для забезпечення загальнодоступної, своєчасної та  якісної  медичної  
допомоги   для   всіх   верств   населення, запровадження системи загальнообов'язкового 
державного соціального медичного страхування; 
     розширення можливостей    загальнодоступного     повноцінного відпочинку і оздоровлення 
населення; 



     поліпшення умов   праці   жінок   шляхом   вивільнення  їх  з виробництва  з  важкими  та  
шкідливими  умовами  праці,   надання можливості для роботи на умовах гнучкого режиму 
праці; 
     розвитку ринку  житла,  забезпечення  функціонування сім'ї на всіх етапах її 
життєдіяльності  за  рахунок  створення  розвинутої соціальної   інфраструктури,   державних   
та   недержавних  служб соціальної допомоги;  створення системи  соціального  захисту  
найбільш   уразливих верств населення шляхом їх соціальної реабілітації, психологічної, 
медичної підтримки, розширення мережі притулків; 
 
     2) у сфері  розвитку  освітньої  бази  -  всебічний  розвиток інтелектуальних,  духовних  та  
фізичних  здібностей  особистості, забезпечення  ринку  праці  висококваліфікованою   
робочою   силою шляхом: 
     забезпечення доступної   та   безоплатної   повної  загальної середньої освіти у державних та 
комунальних навчальних закладах  і надання  можливостей отримання якісних знань в системі 
недержавних навчальних закладів; 
     сприяння професійному самовизначенню та ефективній  адаптації молоді до умов ринкової 
економіки; 
     формування ринку освітніх послуг; 
     посилення орієнтації  системи професійно-технічної,  вищої та післядипломної освіти на 
підготовку,  перепідготовку і  підвищення кваліфікації  кадрів відповідно до потреб перш за 
все регіональних ринків праці; 
     створення умов  для  забезпечення  доступності професійно-технічної та  вищої  освіти  для  
всіх верств населення шляхом  підготовки  робітників   і   спеціалістів   за   державним 
замовленням; 
     формування системи безперервного навчання шляхом впровадження ступеневої підготовки,  
забезпечення реалізації програм підвищення кваліфікації   і   перепідготовки   кадрів,   
створення  умов  для самоосвіти; 
     удосконалення нормативно-правової   бази   для   професійного навчання  персоналу  на  
підприємствах  відповідно  до  їх  планів соціального  розвитку,   надання   цим  підприємствам   
державної підтримки;  інтеграції професійно-технічної,   вищої   та  післядипломної 
освіти України у міжнародну освітню систему; 
 
     3) у сфері зайнятості  -  створення  матеріально-технічних  і соціально-економічних   
передумов   для   продуктивної  зайнятості населення.  Головним у  створенні  таких  
передумов  є  здійснення державного  регулювання  ринку праці з метою постійного 
розширення сфери  прикладання  праці  і  забезпечення  надійного  соціального захисту 
працюючого і непрацюючого населення шляхом: 
     оцінки загальної  потреби в робочих місцях в економіці країни і формування ринку 
професій; 
     визначення і забезпечення підтримки регіональних та галузевих пріоритетів,  що 
стимулюють процес створення нових,  додаткових та збереження наявних 
високопродуктивних робочих місць; 
     створення робочих місць на базі широкого  розвитку  малого  і середнього  бізнесу,  
самозайнятості  за  умов формування дійового інвестиційного і фінансового механізму; 
     максимальної легалізації  нерегламентованої   зайнятості   за рахунок   створення   малих   
підприємств   аналогічного   профілю діяльності за умови вжиття необхідних економічних,  
організаційних і законодавчих заходів; 
     впровадження механізму  стимулювання  створення робочих місць для окремих соціально-
демографічних груп населення (молоді, жінок, інвалідів,  військовослужбовців,  звільнених  з 
військової служби, тощо); 



     здійснення заходів щодо перерозподілу зайнятого населення між державним  та  
недержавним секторами економіки у зв'язку із зміною форм  власності  підприємств   та   
впровадженням   механізму   їх банкрутства; 
     зниження рівня  та  тривалості  безробіття  шляхом реалізації заходів активної політики  
зайнятості,  зокрема  через  громадські роботи; 
     реформування системи  соціального  захисту  безробітних через запровадження системи 
загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; 
     підвищення територіальної   мобільності   населення  з  метою перерозподілу    робочої    
сили    між    трудонедостатніми    та трудонадлишковими регіонами; 
     створення правових   і   соціально-економічних   засад   щодо регулювання зовнішніх 
трудових міграцій громадян України,  а також контролювання  впливу  імміграційних  
процесів  на  національний і регіональні ринки праці; 
 
     4) у  сфері   регулювання   соціально-трудових   відносин  - забезпечення захисту прав і 
гарантій громадян шляхом: 
     посилення нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю; 
     розроблення правових  норм   регулювання   соціально-трудових відносин в альтернативних 
секторах економіки; 
     приведення законодавства з питань соціально-трудових відносин у відповідність з нормами 
міжнародного права; 
 
     5) у сфері  політики  доходів  -  посилення  відтворювальної, стимулюючої та регулюючої 
функцій заробітної плати,  на підвищення трудових доходів шляхом: 
     посилення контролю за додержанням  законодавства  про  оплату праці; 
     створення умов    для    стимулювання   продуктивної   праці, підприємницької та ділової 
активності; 
     забезпечення залежності   розмірів   заробітної   плати   від складності виконуваних робіт, 
кваліфікації та професійного досвіду працівника, його особистого внеску в кінцевий результат 
роботи; 
     посилення державних гарантій в оплаті праці шляхом поетапного наближення   розміру  
мінімальної  заробітної  плати  до  величини вартості межі малозабезпеченості; 
     подальшого розвитку ринкових  механізмів  регулювання  оплати праці  і  підвищення  ролі  
колективних  договорів та угод на всіх рівнях соціального партнерства в забезпеченні 
мінімальних гарантій оплати праці; 
 
     6) у   сфері  охорони  праці  -  зниження  рівня  виробничого травматизму  та  професійних   
захворювань,   зменшення   факторів шкідливого  впливу  на  організм працюючих та 
скорочення кількості робочих місць з шкідливими та важкими умовами праці шляхом: 
     виведення з експлуатації будівель та споруд, що перебувають в аварійному    стані,   
зменшення   кількості   робочих   місць   з небезпечними, шкідливими та несприятливими 
умовами праці; 
     стимулювання інвестування  екологічно  чистих  технологій  та створення безпечних умов 
праці; 
     підвищення ефективності  діючої  системи  управління охороною праці на всіх рівнях; 
     створення та   впровадження   системи   загальнообов'язкового державного   соціального  
страхування  від  нещасного  випадку  на виробництві та професійного захворювання,  які 
спричиняють  втрату працездатності; 
     створення системи   навчання   з  питань  охорони  праці  для працівників  підприємств,  
установ  та   організацій   всіх   форм власності. 
 
     4. Основним  напрямом  державної  політики розвитку трудового потенціалу на  
регіональному  рівні  є  створення  умов  для  його розвитку    через   збалансоване   



функціонування   господарського комплексу  регіону   з   урахуванням   його   природно-
ресурсного, науково-технічного,  виробничого  потенціалу та екологічного стану довкілля. 
 
 Глава Адміністрації 
 Президента України                               М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ 
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ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
 
 

Преамбула 
 
     Беручи до  уваги,  що  визнання  гідності,  яка властива всім членам людської сім'ї,  і рівних 
та невід'ємних їх прав є  основою свободи, справедливості та загального миру: і  беручи до 
уваги,  що зневажання і нехтування  правами  людини призвели до варварських актів,  які 
обурюють совість людства, і що створення такого світу,  в якому люди будуть мати свободу 
слова  і переконань  і  будуть  вільні  від страху і нужди,  проголошено як високе прагнення 
людей; і беручи до уваги,  що необхідно,  щоб права людини охоронялися силою закону з 
метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися  як  до  останнього  засобу 
до повстання проти тиранії і гноблення; і беручи до  уваги,  що  необхідно  сприяти  розвиткові 
дружніх відносин між народами; і беручи до  уваги,  що  народи  Об'єднаних Націй 
підтвердили в Статуті ( 995_010 ) свою віру в основні права людини, в гідність і цінність  
людської  особи  і в рівноправність чоловіків і жінок та вирішили сприяти соціальному 
прогресові і  поліпшенню  умов  життя при більшій свободі; і беручи до уваги,  що держави-
члени  зобов'язались  сприяти  у співробітництві з Організацією Об'єднаних Націй загальній 
повазі і додержанню прав людини і основних свобод; і беручи до  уваги,  що загальне 
розуміння характеру цих прав і свобод  має  величезне  значення  для  повного   виконання   
цього зобов'язання; 
 
                       Генеральна Ассамблея проголошує цю   Загальну декларацію прав людини  як  
завдання,  до  виконання якого  повинні прагнути всі народи і всі держави з тим,  щоб кожна 
людина і кожний  орган  суспільства,  завжди  маючи  на  увазі  цю Декларацію,  прагнули  
шляхом  освіти сприяти поважанню цих прав і свобод  і  забезпеченню,   шляхом   
національних   і   міжнародних прогресивних   заходів,   загального   і  ефективного  визнання  
і здійснення їх як серед народів держав-членів  Організації,  так  і серед народів територій, що 
перебувають під їх юрисдикцією. 
 
                             Стаття 1 
     Всі люди  народжуються вільними і рівними у своїй гідності таправах.  Вони  наділені  
розумом  і  совістю  і  повинні  діяти  у відношенні один до одного в дусі братерства. 
 
                             Стаття 2 
     Кожна людина   повинна   мати   всі   права  і  всі  свободи, проголошені цією Декларацією,  
незалежно від раси,  кольору шкіри, статі,   мови,   релігії,   політичних   або   інших   
переконань, національного чи соціального походження,  майнового, станового або іншого 
становища. 
     Крім того,  не повинно  проводитися  ніякого  розрізнення  на основі політичного, 
правового або міжнародного статусу країни  або території,  до якої людина належить,  
незалежно від того, чи є  ця територія   незалежною, підопічною, несамоврядованою або як-
небудь інакше обмеженою у своєму суверенітеті. 
 
                             Стаття 3 
     Кожна людина має право на життя,  на свободу  і  на  особисту недоторканність. 
 
 
                             Стаття 4 
     Ніхто не  повинен  бути  в рабстві або у підневільному стані; 
рабство і работоргівля забороняються в усіх їх видах. 
 



                             Стаття 5 
     Ніхто не   повинен   зазнавати   тортур,   або    жорстокого, нелюдського,  або  такого,  що 
принижує його гідність,  поводження і покарання. 
 
                             Стаття 6 
     Кожна людина,  де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності. 
 
                             Стаття 7 
     Всі люди  рівні  перед  законом і мають право,  без будь-якої різниці,  на рівний їх захист 
законом.  Усі люди  мають  право  на рівний  захист від якої б то не було дискримінації,  що 
порушує цю Декларацію,  і від якого  б  то  не  було  підбурювання  до  такої дискримінації. 
 
                             Стаття 8 
     Кожна людина  має  право  на  ефективне  поновлення  у правах компетентними 
національними судами в разі  порушення  її  основних прав, наданих їй конституцією або 
законом. 
 
                             Стаття 9 
     Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання. 
 
                            Стаття 10 
     Кожна людина,  для визначення її  прав  і  обов'язків  і  для встановлення   обгрунтованості   
пред'явленого   їй  кримінального обвинувачення, має право, на основі повної рівності, на те, 
щоб її справа  була  розглянута  прилюдно  і  з  додержанням  усіх  вимог справедливості 
незалежним і безстороннім судом. 
 
                            Стаття 11 
     1. Кожна людина,  обвинувачена у вчиненні злочину,  має право вважатися  невинною  
доти,  поки її винність не буде встановлена в законному порядку шляхом прилюдного судового 
розгляду,  при  якому їй забезпечують усі можливості для захисту. 
     2. Ніхто не  може  бути  засуджений  за  злочин  на  підставі вчинення  будь-якого  діяння 
або за бездіяльність,  які під час їх вчинення не становили злочину за  національними  
законами  або  за міжнародним правом.  Не може також накладатись покарання тяжче від того, 
яке могло бути застосоване на час вчинення злочину. 
 
                            Стаття 12 
     Ніхто не  може  зазнавати  безпідставного  втручання  у  його особисте    і   сімейне   життя,   
безпідставного   посягання   на недоторканність його житла,  тайну його кореспонденції або на 
його честь  і  репутацію.  Кожна  людина має право на захист закону від такого втручання або 
таких посягань. 
 
                            Стаття 13 
     1. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати  собі місце проживання у межах 
кожної держави. 
     2. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, і 
повертатися у свою країну. 
 
 
                            Стаття 14 
     Кожна людина  має  право  шукати притулку від переслідувань в інших країнах і 
користуватися цим притулком.      Це право не може бути використане в разі переслідування,  



яке в дійсності грунтується на  вчиненні  неполітичного  злочину,  або діяння,  що  суперечить  
цілям  і принципам Організації Об'єднаних Націй. 
 
                            Стаття 15 
     1. Кожна людина має право на громадянство. 
     2. Ніхто  не  може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити своє 
громадянство. 
 
                            Стаття 16 
     1. Чоловіки і жінки,  які досягли повноліття, мають право без будь-яких  обмежень  за  
ознакою раси,  національності або релігії одружуватися і засновувати  сім'ю.  Вони  
користуються  однаковими правами щодо одруження під час шлюбу та під час його 
розірвання. 
     2. Шлюб може укладатися тільки при  вільній  і  повній  згоді сторін, що одружуються. 
     3. Сім'я є природним і основним осередком суспільства  і  має право на захист з боку 
суспільства та держави. 
 
                            Стаття 17 
     1. Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і разом з іншими. 
     2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна. 
 
                            Стаття 18 
     Кожна людина  має право на свободу думки,  совісті і релігії; це право включає свободу 
змінювати свою релігію або переконання  і свободу  сповідувати  свою релігію або 
переконання як одноособово, так і разом з іншими,  прилюдним або приватним порядком в  
ученні, богослужінні і виконанні релігійних та ритуальних обрядів. 
 
                            Стаття 19 
     Кожна людина  має  право на свободу переконань і на вільне їх виявлення;  це право 
включає свободу  безперешкодно  дотримуватися своїх  переконань  та  свободу  шукати,  
одержувати  і  поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно  від  
державних кордонів. 
 
                            Стаття 20 
     1. Кожна   людина  має  право  на  свободу  мирних  зборів  і асоціацій. 
     2. Ніхто  не  може  бути  примушений  вступати  до  будь-якої асоціації. 
 
                            Стаття 21 
     1. Кожна людина має право брати  участь  в  управлінні  своєю країною безпосередньо або 
через вільно обраних представників. 
     2. Кожна людина має право рівного доступу до державної служби в своїй країні. 
     3. Воля народу повинна бути  основою  влади  уряду;  ця  воля повинна виявлятися у 
періодичних і нефальсифікованих виборах,  які повинні провадитись  при  загальному  і  
рівному  виборчому  праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, 
що забезпечують свободу голосування. 
 
 
 
 
                           Стаття 22 



     Кожна людина,  як член суспільства,  має право  на  соціальне забезпечення   і  на  
здійснення  необхідних  для  підтримання  її гідності і для вільного розвитку  її  особи  прав  у  
економічній, 
соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного 
співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави. 
 
                            Стаття 23 
     1. Кожна людина має право на працю,  на вільний вибір роботи,на  справедливі  і  
сприятливі  умови  праці  та  на  захист   від безробіття. 
     2. Кожна людина,  без будь-якої дискримінації,  має право  на рівну оплату за рівну працю. 
     3. Кожний працюючий має право  на  справедливу  і  задовільну винагороду, яка забезпечує 
гідне людини існування, її самої  та її сім'ї,  і яка в разі  необхідності  доповнюється  іншими  
засобами соціального забезпечення. 
     4. Кожна людина має  право  створювати  професійні  спілки  і входити до професійних 
спілок для захисту своїх інтересів. 
 
                            Стаття 24 
     Кожна людина  має  право на відпочинок і дозвілля,  включаючи право  на  розумне  
обмеження  робочого  дня  та   на   оплачувану періодичну відпустку. 
 
                            Стаття 25 
     1. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу,  одяг,  житло,  
медичний  догляд   та   необхідне   соціальне обслуговування,  який  є  необхідним  для  
підтримання  здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї,  і право на  забезпечення  в  разі 
безробіття,  хвороби,  інвалідності,  вдівства, старості чи іншого випадку втрати  засобів  до  
існування  через  незалежні  від  неїобставини. 
     2. Материнство і дитинство дають право на особливе піклування і допомогу.  Всі діти,  
народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні користуватися однаковим соціальним захистом. 
 
                            Стаття 26 
     1. Кожна людина має право  на  освіту.  Освіта  повинна  бути безплатною,  хоча б 
початкова і загальна. Початкова освіта повинна бути обов'язковою.  Технічна  і  професійна  
освіта  повинна  бути загальнодоступною,  а  вища освіта повинна бути однаково доступною 
для всіх на основі здібностей кожного. 
     2. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги 
до прав людини і основних свобод. Освіта повинна  сприяти  взаєморозумінню,  терпимості  і 
дружбі між усіма народами,  расовими або  релігійними  групами  і  повинна  сприяти 
діяльності Організації Об'єднаних Націй по підтриманню миру. 
     3. Батьки мають право пріоритету у  виборі  виду  освіти  для своїх малолітніх дітей. 
 
                            Стаття 27 
     1. Кожна  людина  має право вільно брати участь у культурному житті суспільства,  
втішатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі і користуватися його благами. 
     2. Кожна  людина  має  право  на  захист   її   моральних   і матеріальних  інтересів,  що є 
результатом наукових,  літературних або художніх праць, автором яких вона є. 
 
                            Стаття 28 
     Кожна людина має право на соціальний і  міжнародний  порядок, при якому права і 
свободи, викладені в цій Декларації, можуть бутиповністю здійснені. 
 
 
                            Стаття 29 



     1. Кожна людина має обов'язки  перед  суспільством,  у  якому тільки й можливий вільний і 
повний розвиток її особи. 
     2. При здійсненні своїх прав і свобод  кожна  людина  повинна зазнавати тільки таких 
обмежень,  які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і  
поваги  прав  і  свобод інших  та  забезпечення  справедливих  вимог моралі,  громадського 
порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві. 
     3. Здійснення  цих  прав  і свобод ні в якому разі не повинно суперечити цілям і принципам 
Організації Об'єднаних Націй. 
 
                            Стаття 30 
     Ніщо у цій Декларації не може  бути  витлумачено  як  надання будь-якій  державі,  групі 
осіб або окремим особам права займатися будь-якою діяльністю або вчиняти дії,  спрямовані 
на знищення прав і свобод, викладених у цій Декларації. 
 
     Генеральна Асамблея  ООН  10  грудня  1948  року  прийняла  і 
проголосила Загальну декларацію прав людини. (Док.ООН/PES/217 А) 
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