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Шановна Галино Сергіївно! 

Департамент рівня життя та моніторингу соціального розвитку разом з іншими 
структурними підрозділами Міністерства соціальної політики на виконання доручення 
Секретаріату Кабінету Міністрів України від 20.11.2017 № 2241/0/3-17 (копія додається) 
розглянув Ваш запит від 16.11.2017 № 501 дп 17 та в межах компетенції повідомляє. 

Основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг особам, які 
перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, 
визначає Закон України „Про соціальні послуги" від 19.06.2003 № 966-ІУ 
(Ьіір ://гакоп2 .гасіа. §оу .иа/1а\уз/зЬо\у/966-15). 

Відповідно до цього Закону соціальні послуги - комплекс заходів з надання 
допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих 
обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв'язання їхніх життєвих 
проблем. 

Перелік соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати затверджено наказом 
Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 № 537, зареєстрованим в 
Мін'юсті 19.09.2012 з а № 1614/21926 (Ьйр://2акоп2.гааа.еоу.иа/1а\уз/зЬо\¥/2І614-12). 

Соціальні послуги можуть надаватися як за плату, так і безоплатно. 
Зміст та обсяг, норми і нормативи, умови та порядок надання соціальної 

послуги, показники її якості, визначені державними стандартами соціальної послуги. 
Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами, надаються 

за плату. 
Перелік платних соціальних послуг затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 14.01.2004 № 12 „Про порядок надання платних соціальних послуг та 
затвердження їх переліку" (Ьир://гакоп2.гас1а.§оу.иа/1а\У8/зІіо^/12-2004-%В0%ВР). 

Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються державними та 
комунальними підприємствами, установами і закладами соціального обслуговування, 
юридичними особами, фізичними особами, які надають платні соціальні послуги, 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2005 № 268 „Про 
затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги" 
(Ьйр://2акоп2.гааа.еоу.иа/1а^8/8Но^/268-2005-%00%ВР). 

Фізичним особам, які надають соціальні послуги, призначаються і виплачуються 
компенсаційні виплати відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації 



фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.04.2004 № 558 (Ьіїр://2акоп2.га(Іа.£ОУ.иа/1а\У8/зІю\у/558-2004-
%00%ВР). 

Відповідно до статті 38 Закону України „Про зайнятість населення" 
від 05.07.2012 № 5067-УІ (Ь«р://2акоп2.гас1а.8ОУ.иа/1а\У8/5Но^/5067-17) 
(далі - Закон № 5067) та пункту 20 частини першої статті 7 Закону України „Про 
ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 № 222-УІП 
(Нир://2акоп2.гас1а.£ОУ.иа/Іал¥з/8Ііо™/222-19) (далі - Закон № 222) вид господарської 
діяльності „посередництво у працевлаштуванні за кордоном" підлягає ліцензуванню. 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 „Про 
затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" 
(Ьир://гакоп2.гасіа.§оу.иа/1а\У5/8Ьо\у/609-2015-%00%ВР), від 17.06.2015 №423 „Про 
затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України" 
(Ьир://2акоп2.га(іа.2ОУ.иа/1а\У8/8Ьо\у/423-2015-%00%ВР) функція ліцензування 
діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюється 
Міністерством соціальної політики України. 

Мінсоцполітики надає наступні адміністративні послуги у сфері провадження 
господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном: 

- адміністративна послуга з видачі ліцензії на посередництво у 
працевлаштуванні за кордоном 

Відповідно до частини 1 статті 14 Закону за видачу ліцензії справляється разова 
плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування 
рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом. 

Частиною 5 статті 14 Закону передбачено, що плата за видачу ліцензії, яка 
видана органом ліцензування, який є центральним органом виконавчої влади або 
державним колегіальним органом, зараховується до Державного бюджету України. 

Інформація про видачу ліцензії, залишення її без розгляду або відмову у видачі 
ліцензії оприлюднюється на офіційному сайті органу ліцензування у день прийняття 
рішення або на наступний робочий день після дня прийняття рішення. 

- адміністративна послуга з анулювання ліцензії на посередництво у 
працевлаштуванні за кордоном за заявою ліцензіата 

Відповідно до статті 16 Закону анулювання ліцензії є позбавлення ліцензіата 
права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, 
шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання його ліцензії. 

Інформація про анулювання ліцензії на офіційному сайті органу ліцензування 
оприлюднюється у день прийняття рішення або на наступний робочий день після дня 
прийняття рішення. 

Плата за анулювання ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за 
кордоном Законом не передбачена. 

- адміністративна послуга з переоформлення ліцензії на посередниі(тво у 
працевлаштуванні за кордоном на ім 'я спадкоємця 

Відповідно до частини сьомої статті 15 Закону право на здійснення виду 
господарської діяльності, на який отримано ліцензію, може переходити від ліцензіата, 
що був фізичною особою - підприємцем, до іншої фізичної особи, яка є її спадкоємцем. 

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 14 Закону переоформлення 
ліцензії є безоплатним. 



Рішення про переоформлення ліцензії на ім'я спадкоємця оприлюднюється на 
офіційному сайті органу ліцензування у день прийняття рішення або на наступний 
робочий день після дня прийняття рішення. 

Водночас повідомляємо, що станом на сьогодні господарську діяльність з 
посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюють 1405 ліцензіата. 

На офіційному сайті Міністерства соціальної політики (лу\улу.тзр.§оу.иа) у 
розділі „Ліцензування" рубрики „Організаціям" розміщено перелік суб'єктів 
господарської діяльності, які мають ліцензію на посередництво у працевлаштуванні за 
кордоном, що оновлюється щомісячно. 

Крім того, за інформацією Державної служби зайнятості, відповідно до Закону 
№ 5067 іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для 
працевлаштування на визначений строк, приймаються роботодавцями на роботу на 
підставі дозволу на застосування праці іноземців. 

Видача або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без 
громадянства здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його 
територіальними органами. 

Плата за видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та 
осіб без громадянства передбачена частиною першою статті 424 (пункти 1-3). 

Розмір плати за видачу або продовження дії дозволу становить: 
1) для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років або їх дія 

продовжується на такий строк, - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 
встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані 
документи (актуальна вартість - 9600 грн); 

2) для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року 
включно або їх дія продовжується на такий строк, - чотири прожиткові мінімуми для 
працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому 
роботодавцем подані документи (актуальна вартість - 6400 грн); 

3) для дозволів, що видаються на строк до шести місяців або їх дія 
продовжується на такий строк, - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, 
встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані 
документи (актуальна вартість - 3200 грн). 

Плату за видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та 
осіб без громадянства вносить роботодавець. 

Одночасно повідомляємо, що для підготовки більш повної інформації щодо 
послуг, які відносяться до компетенції Мінсоцполітики, необхідно конкретизувати вид 
послуг, щодо якого потрібна більш детальна інформація. 

Додаток: на 4 арк. 

З повагою 

Директор Департаменту рівня життя 
та моніторингу соціального розвитку 



СЕКРЕТАРІАТ 
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
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Міністерства, інші центральні органи 
виконавчої влади (за списком) 

со 
8 о Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до 
5 й публічної інформації» надсилаємо для розгляду в межах компетенції запит 
| з Щербатої Г. С. від 16.11.2017, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів 
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о За результатами розгляду просимо надати відповідь автору та 
о ^ поінформувати Секретаріат Кабінету Міністрів. 
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у Заступник Державного секретаря 
~ Кабінету Міністрів України Володимир ФЕДОРЧУК 



Ргот: Галина Сергіївна Щербата [таіІЮ:і:оі+гедие5І-28112-277764Ьі@сІ05їир.ргаУс1а.сот.иа] 
5епІ: ТНиг5сІау, ІЧоуетЬег 16, 2017 2:14 РМ 
То: РиЬІізНіггїо 

ЗиЬіесІ: Інформаційний запит - 501дп170платні_держ.послуги 

Доброго дня! 

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів 
ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 
11.11.2014 № 1886/5. 
N В! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим 
електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що 
складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як 
підписувача листа - а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів 
друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді 
слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до 
прочитання цього листа письменних співробітників КМУ, які ходили в школу і вчили правила 
української пунктуації. 
Р.5. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, 
яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. 
Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу 
вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб 
вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що 
найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих 
сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя 
можливостей, в межах доступних технічних опцій комп'ютерної техніки. 
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації. 
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини. 
У цьому листі я об'єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», 
«Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону 
України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» 
в сукупності із законом України «Про звернення громадян». 
При об'єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, 
яка дозволяє мені, які і будь-якій Іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. 
Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об'єднання в одному 
документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі. 
Відповідно до ст.10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, 
законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної 
інформації», прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, 
публічну Інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення 
порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір 
оприлюднити для суспільства, а саме: 
1. Загальну кількість (числом) усіх існуючих в Україні актуальних сплатних державних (публічних) 
послуг. 
2. Найменування усіх актуальних оплатних державних (публічних) послуг. 
3. Найменування, автора, реєстраційний номер та дату реєстрації кожного джерела права, яким 
встановлена кожна з актуальних оплатних державних (публічних) послуг, а також джерела 
оприлюднення в інтернеті (прямі інтернет-лінки) кожного такого джерела права. 
4. Найменування, автора, реєстраційний номер та дату реєстрації кожного джерела права, яким 
встановлена вартість (ціна) кожної з актуальних оплатних державних (публічних) послуг, а також 
джерела оприлюднення в інтернеті кожного такого джерела права. 
5. Вартість в гривні кожної з актуальних оплатних державних (публічних) послуг. 
6. Загальну суму витрат, включаючи обов'язкові додаткові, необхідну для отримання кожної з 
актуальних оплатних державних (публічних) послуг, з виокремленням вартості власне послуги та 
кожної з обов'язкових доплат. Наприклад, для отримання паспорта необхідно сплатити не тільки 



вартість послуги, а й вартість витратних матеріалів, зокрема, вартість бланка паспорта. Відповідно, 
загальна сума обов'язкових витрат на послугу з отримання паспорта суттєво перевищує вартість 
послуги з отримання паспорта. 
7. Джерела фінансування (оплати) надання кожної з актуальних оплатних державних (публічних) 
послуг. 
8. У випадку, якщо цей лист пересилатиметься КМУ третім особам (наприклад, для його вирішення), 
прошу надати: 
8.1. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) кожного листа КМУ про 
пересилання цього мого листа будь-яким третім особам. 
8.2. Докази факту, дати та способу вручення адресату кожного листа КМУ про пересилання цього 
мого листа будь-яким третім особам, 
9. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього мого листа. 
10. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами 
його вхідної реєстрації. 
Роз'яснюю, що, відповідно до ст. З закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР 
МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «...місце проживання - житло, розташоване на території 
адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає...». 
Місцем мого проживання є житло - квартира в м. Вінниці. Законом України «Про звернення 
громадян» не передбачено надання заявниками адреси місця проживання, яка, також, визнана 
законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією. 
Роз'яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний 
закон «...не поширюється... на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним 
законом», тобто, на стосунки суб'єктів звернень - заявників та скаржників, з одного боку, і 
юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, з іншого боку, протягом часу процедури 
звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім 
ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ 
звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях 
інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень 
своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за 
приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а 
тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону 
України «Про доступ до публічної інформації». 
Роз'яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати 
права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання Інформації, за винятком випадків, передбачених 
законом». 
З власного досвіду мені відомо, що окремі чиновники КМУ люблять відфутболювати листи щодо 
отримання інформації міністерствам чи іншим центральним органам виконавчої влади (далі -ЦОВВ) 
з мотивацією, що начебто КМУ не має компетенції на їх вирішення. У зв'язку з цим роз'яснюю, що, 
відповідно до ст.1 закону України «Про Кабінет Міністрів України», «2. Кабінет Міністрів України 
здійснює виконавчу владу БЕЗПОСЕРЕДНЬО та ЧЕРЕЗ МІНІСТЕРСТВА, інші центральні органи 
виконавчої влади.., СПРЯМОВУЄ, КООРДИНУЄ та КОНТРОЛЮЄ діяльність цих органів». Це означає, що 
діяльність певного ЦОВВ зі здійснення виконавчої влади є водночас і діяльністю КМУ зі здійснення 
виконавчої влади, а наявність якоїсь конкретної компетенціїу певного ЦОВВ не позбавляє КМУ 
загальної компетенції цієї ж тематики як вищого органу у системі органів виконавчої влади, 
контролюючого, координуючого та спрямовуючого діяльність кожного підвідомчого ЦОВВ. Це 
означає, що КМУ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ мати УСЮ інформацію з питань діяльності усієї виконавчої влади, 
включаючи і з питань результатів діяльності усіх ЦОВВ, оскільки це необхідно для виконання його 
власних, включно контрольних та координуючих повноважень. А у випадку відсутності такої 
інформації-що само по собі є протиправним, КМУ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ її створити, зокрема, і шляхом 
збирання. Фактично, існує щонайменше два повноважних розпорядники як джерела отримання 
інформації про результати діяльності кожного ЦОВВ: безпосередньо цей ЦОВВ та КМУ. Оскільки 
жодним законом України не обмежене моє право на обрання компетентного джерела отримання 
інформації, я прошу надати усю запитану цим листом інформацію безпосередньо посадовими 
особами Кабінету Міністрів України як повноважного розпорядника, що має компетенцію володіти 
запитаною інформацією. 



Оскільки жодним законом України не обмежене моє право на обрання ФОРМИ отримання мною 
інформації, включаючи публічної, я прошу надати УСЮ запитану цим листом інформацію у формі 
ОДНОГО ДОКУМЕНТУ, і не даю згоди на будь-які обмеження мого права на обрання форми 
отримання запитаної інформації, включаючи і фактичне надання її кількома документами. 
Роз'яснюю, що, відповідно до ст.19 закону України «Про звернення громадян», «ст.19: Органи 
державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від 
форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи 
в межах своїх повноважень зобов'язані: ...письмово повідомляти громадянина про результати 
перевірки заяви чи скарги...» Це означає, що одна відповідь надається на ОДНЕ звернення. Чинним 
законодавством України не передбачене право об'єднувати в одному документі кілька відповідей на 
кілька звернень. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові 
особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень 
суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається 
відповіддю на жодне із звернень, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне 
персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при 
відсутності відповіді. 
Я не даю згоди на будь-яке об'єднання відповідей на різні звернення. 
Роз'яснюю, що, відповідно до ст.20.1 закону України «Про доступ до публічної інформації, 
«Розпорядник інформації має надати відповідь на ЗАПИТ на інформацію не пізніше п'яти робочих 
днів з дня отримання запиту». Це означає, що одна відповідь надається на ОДИН запит. Ні законом 
України «Про доступ до публічної інформації, ні іншим чинним законодавством України не 
передбачене право розпорядника інформації об'єднувати в одному документі кілька відповідей на 
кілька запитів, тим більше, кільком різним запитувачам. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, 
«Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що 
колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є 
протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодний із запитів, про які в ній ідеться. Це 
означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в 
тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді. 
Я не даю згоди на будь-яке об'єднання відповідей на різні запити. 
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, 
включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для 
комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні. 
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях 
(фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної 
Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-Х „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, 
установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян" (Відомості Верховної 
Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.З Закону України „Про 
правонаступництво України", пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної 
уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації 
"Вимоги до оформлювання документів" (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом 
Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом 
строк на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-
яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом. 
16.11.17 
З повагою, 
Підпис: Г.С. Щербата 
З повагою, 
Галина Сергіївна Щербата 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою. 

Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", призначення якого - надання 
можливості громадянам надсилати запити про публічну інформацію з подальшою публікацією цих 
запитів та відповідей на них 


