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Передмова 

Шановнi читачi! Перед вами - перший випуск нового наукового 
перiодичного видання "Вiсник Чернiгiвського державного iнституту 
права, сонiальних технологiй та npaнi (серiя Право. Економiка. Сонi
альна робота. Гуманiтарнi науки)". 

Ми прийшли до необхiдностi випуску нього наукового видання, 
оскiльки в сучасних умовах наука Е: найважливiшою сферою функнiо
нування громадянського суспiльства, основою iннованiйного розвитку, 
одним з прiоритетних напрямiв сучасно·i освiти. 

Метою даного видання Е: ознайомлення широкого загалу читачiв з 
результатами наукових дослiджень науково-nедагогiчних пранiвникiв 
Чернiгiвського державного iнституту права, соцiальних технологiй та 
працi, iнших навчальних закладiв, науковими та методичними до
робками практичних працiвникiв, наших випускникiв. 

Перший номер журналу мiстить матерiали, присвяченi актуальним 
проблемам науки i практики трудового права, права соцiального забез
печення, кримiнального права, економiки, сонiологi'iта психологi'i. Ми 
i надалi ппануемо здiйснювати публiканi"i наукових статей, що стосу
ються iсторико-юридично·i тематики, галузей права, економiчних та 
гуманiтарних наук, соцiально·i роботи. Запрошуемо до cniвnpaцi! 

Статrя у "Вiснику Чернiгiвського державного iнституту права, соцi
альних технологiй та npaцi (серiя Право. Економiка. Соцiальна робо
та. Гуманiтарнi науки)" мае вiдповiдати наступним вимогам i мiстити 
такi елементи: постановка проблем и у загальному виглядi та 'i"i зв'я
зок iз важливими науковими чи практичними завданнями; аналiз ос
таннiх дослiджень i публiкацiй, в яких започатковано розв'язання 
дано·i проблеми i на якi спираеться автор; видiлення невирiшених ра
нiше частин загально'i проблеми, яким присвячуеться означена стат
тя; формулювання цiлей статтi (постановка завдання); виклад ос
новного матерiалу дослiдження з повним обrрунтуванням отрима
них наукових результатiв; висновки з даного дослiдження i перспек
тиви nодальших розвiдок у ньому напрямi. 

Матерiали мають бути набранi на комп'ютерi в редакторi Word i 
подаватися до редакнiйно·i кoлeri"i в електронному варiантi та роздру
кованими на паперi формату А4. Текст друкуеться Tames New Roman, 
14 кеглем, через I iнтервал, поля - 2 см. Обсяг статri (зi списком ви
користа�ю·i лiтератури, таблицями, схемами тоща) мае бути не бiль-шим 
10 стар., але не меншим 5 сторiнок. Примiтки до тексту оформляють-
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випадку с тотожний термi1-1у "соцiальне страхування". Це мiркування 
пiдтверджусться i положен1-1ям уже 1азначено·i ст.! 2. а також ст.24, що перед
бачас право всiх працiвникiв на 3ахист у випадках 'ix звiльнення, та ст.27 -
право nрацiвникiв iз сiмейними обов'язками на рiвнi 'V!ожливостi та рiвне 
ставлення до них. що 1абезпечуеться, зокрема, врахуванням 'ix потреб щодо 
соцiальноrо забезпечення. Вiдnовiдно до положень нацiонального законо
давства yci особи, якi працюють за трудовим договором, пiмяrають заrаль
нообов 'язковому державному соцiальному страхуванню та мають право 
на соцiальнi виплати в системi соцiального страхування. Таким чином, аналiз 
вiдповiдних статей Xapтi'i да€ пiдстави зробити висновок, що соцiальнi вип
лати (забезпечення) працiвникам здiйснюються за рахунок коштiв соцiаль
них страхових фондiв, вiдповiдно поняття "соцiальне забезпечення" необхiд
но nов·язувати iз забезпеченням у системi соцiальноrо страхування. 

\нше поняття "соцiальна допомога", яке застосовуr Хартiя, розкривасть
ся через змiст ст. 13. У нiй, зокрема, встановлено, що кожна особа, яка не 
маr адекватних ресурсiв i не в змозi i'x набути власними зусиллями чи з 
iнших джерел, ·юкрема, з фондiв соцiального забезпечення, маr право на 
необхiдну допомогу. Таке положения, з оrляду на нацiональне законодав
ство, визначас соцiальну допомогу за рахунок коштiв державного бюдже·ту 
як форму соцiальноrо захисту малозабезпечених та малозахищених грома
дян. Для цir'I' категорi'i осiб державнi соцiальнi виплати (допомоrи) с додатко
вим доходом до основного джерела iснування, яке з об'сктивних причин€ 
нижчим вiд прожитковоrо мiнiмуму. Таким чином. можна припустити, що 
Хартiя передбачас як одну з форм соцiального захисту держав ну соцiальну 
допомогу, а в якостi iншо'i-соцiальне страхування, в системi якого реалiзу
еться право на соцiальне забезпечення. 

Аналогiчний висновок дас пiдстави зробити аналiз iнших документiв 
Е:вропейського Сою1у. Зокрема, Хартiя основ них прав Е:вропейського Сою
зу (Нiцца, 7 грудня 2000 року) статтею 34 "Соцiальне забезпечення та соцiаль
на допомога" у ч. 1 закрiплюr право на блага соцiального страхування та 
соцiальне обслуговування, якими забезпечусться захист у випадках народже
ння дитини, хвороб и, нещасних випадкiв на виробництвi, фiзично'i залежностi 
чи похило1·0 вiку та у випадках втрати роботи. У другiй частинi вказано'i 
статтi йдеться про соцiальну допомогу, яка надапься з метою боротьби iз 
соцiальною нерiвнiстю та бiднiстю, дЛЯ того. щоб гарантувати гiдне iснува
ння всiм тим, кому бракус достатнiх коштiв (6]. 

У Xapтi'i основних прав трудящих Спiвтовариств у ст.1 О право на соцiальний 
захист сформульовано так: "Вiдповiдно до нацiональних нормативних rюно
жень кожний працiвник у кра'iнах Е:С маr право надостатнiй соцiат,ний ·1..1хист 
i незалежно вiд свого статусу i розмiру пiдприrмства, на якому вi11 прашос, 
користуеться адекватним рiвнем допомог по соцiальному :щхис1у. Особи. якi 
не можуть увiйти або знову вступити на ринок працi i не мшоть ·�асобiв до 
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iснування, повиннi отримувати достатню соцiальну допомогу з урахуванням 
особливостей 'ix конкретно'�' ситуацi'

Г 

(7, 256-260]. Положения вказано'i статтi 
також розмежовус соцiальний захист працiвникiв ( здiйснюсться у форм i соцiаль
ного страхування) та соцiальний захист малозабезпечених осiб, якi не мають 
засобiв до iснування (здiйснюпься у формi соцiально'i допомоп1). 

Аналiз названих мiжнародних актiв да€ можливiсть зробити наступнi 
висновки: по-перше, соцiальний захист охоплюс соцiальне забезпечення та 
соцiальну допомогу, що надаються у зв'язку з настанням соцiальноrо ризи
ку; по-друге, соцiальне забезnечення здiйснюпься в системi соцiального 
страхування та пов 'язане зi с платою страхових внескiв або здiйснюсться на 
спецiальних умовах, повнiстю чи частковоrо за рахунок коштiв державного 
бюджету; по-трете, державна соцiальна допомоrа - це форма соцiального 
1ахисту. що пов · язана iз категорiсю ,.нужденнiсть'·, в якiй соцiальнi в и плати 
та послуги надаються за рахунок коштiв державного бюджету. 

Лiтература: 1. Гоновина. С.Ю. Понятийный аппар,п трудового права [Текст! 
! Головин;.1 С.Ю. - Екатеринбурr� 1997. 2. Зuхаров. М.Л. Пршю с01tиал1,1юго об<::с

щ:чения России [Тскст]: уч<::бник / Зuхаров М.Л" Тучков;.1 J.I·. -3-с юд" т:рсраб.

и доп. -· М. : Волтерс Клувер. 2004. 3. Пршю социал1,1ю1·0 обссп<::чсния [Тскстl :
учебное пособие/ под рел. К.Н. Гусова. - М.: Просп<::кт. 1999. 4. Якушев. Л.П.

Социальная защита [Текст] : учебное пособие/ Якушев. Л.П. : Госуларственная

академия управления 11м. С. Орджоникиюе. - М" 1998. 5. Оне11ка Международ
ной программы ПИАКТ. МБТ [Текст]. - Женев,L 1984. 6. Хартия Европейского

Союза об основных гrршшх [Текст] : комментарий/ отв. ред. Кашкин С.10. - М.

Юриспрудеrщия. 2001. - 208с. 7. Право Е:вропсйського Со10'3а I Текст! : сборник
документов/ сост. П.Н. Бирюков. - Воронеж. 2001.

Сташкiв Б.1., 
канд. юрид. наук, доцент кафедри 
трудового права та права соцiаль-
1юго забезпечення Чернiгiвського 
державного iнституту права, соцi
альних технологiй та працi 

ДОВIЧНI СТИПЕНДII У СИСТЕМI 
СОЦIАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Серед рiзноманiтних спшендiй особливе м iсце займають довiчнi стипендi'i, 
шо призначаються, як правило. за значний вклад у розбудову незалежно'i 
Укра·iни, особливi заслуги в окремих сферах людсько'i дiяльностi, rep·o·iчнi 
вчинкн в роки Велико·i Вiтчизняно'i вiйни чи в екстремальних умовах. 

([) Сташ кiв Б.1. 
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В основному довiчнi стипендi'i встановлюються окремими Указами 
Президента Укра'iни, у яких вказусться не тiльки назва стипендiй, але й 'ix 
кiлькiсть, розмiр, коло осiб, що мають право на довiчну стипендiю. Указа:\lи 
Президента Укра·iни затверджуються i вiдповiднi положення, у яких визна
часться порядок та механiзм призначення i виплати цих стипендiй. При
значаються довiчнi стипендi'i i припинясться 'ix виплата за ртпорядження
ми Президента Укра'iни. 

Особа може претендувати на довiчну стипендiю, але не мае суб'сктив
ноrо права на не'i. Оскiльки кiлькiсть стипендiй обмежена, а претендентiв 
баrато, то участь у визначеннi такого права беруть rромадськi орrанiзацiУ, 
облдержадмiнiстрацiУ, центральнi орrани виконавчо'i влади та Кабiнет 
Мiнiстрiв Укра'iни. Остаточне рiшення у виз11аченнi права належить Прези
денту Укра'iни. 

У даний час здiйснюсться призначення та виплата за рахунок коштiв 
державного бюджету довiчних державних стипендiй, якi наведенi нижче. 

1. Довiч11i щомiсячнi державнi стиnендii. для видатних дiячiв науки,

освiти, куль тури та мистецтва 

Указом Президента Укра·iни вiд 20 жовтня 1998 року № 1152 ,Лро дер
жавну пiдтримку культури i мистецтва в Укра'iнi" [ 1] встановлено з I сiчня 
1999 року сто довiчних державних стилендiй для видатних дiячiв культур и i 
мистецтва, якi досягли сiмдесятирiчноrо вiку, в розмiрi л'ятнадцяти неоло
датковуваних мiнiмумiв доходiв rромадян, у межах стилендiй, заснованих 
Указом Президента Украi"ни вiд 14 лютого 1996 року № 128 [2]. Настулним 
Указом Президента Украi"ни вiд 19 сiчня 1999 року № 36 "Про внесення змiн 
i доповнень до деяких укюiв Президента Укра'iни'' [3] ст.1 Укюу Президента 
Укра'iни вiд 14 лютого 1996 року No 128 ,Лро державнi стипендi'i видатним 
дiя•1ам науки, освiти та куль тури" була доповнена ч.2 такого змiсту: ,.У ме
жах цic"i кiлькостi стипендiй установити 100 довiчних державних стипендiй 
мя видатних дiячiв куль тури i мистецтва, якi досягли сiмдесятирiчного вiку''. 
Одночасно у Положеннi про державнi стипендi'i видатним дiячам науки. 
освiти та кулыури, затвердженому Указом Пре-зидента Укра·iни вiд 13 трав
ня 1996 року № 341 [ 4 ], п.6 пiсля абзацу першого доповнений новим аб·ш
цем такого змiсту: ,,У межах цic'i кiлькостi стипендiй Президент Укра'iни 11ри
значас 100 довiчних щомiсячних державних стипендiй мя видатних дiячiв 
культури i мистецтва. якi досягли сiмдесятирiчного вi ку'·. Ix виплата розпо
чалась з I сiчня 1999 року. 

3 метою посилення державно'i пiдтримки науки та освiти Указом Прези
дента Укра'iни вiд 4 березня 1999 року № 230 установлено з I березня 1999 
року по сто довiчних державних стипендiй для видатних дiячiв науки та ви
датних дiячiв освiти, якi досягли сiмдесятирiчноrо вiку, в розмiрi п'ятнадця
ти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян [5]. 
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Указом Президента Украi"ни вiд 21 лютого 2000 року № 263 . .Про пiдтрим
ку видатних дiячiв лiтератури, культури i мистецтва·· збiльше,ю з l квiтня 
2000 року до ста п'ятдесяти кiлькiсть довiчних державних стипендiй для ви-
1щтних дiячiв куль тури i мистсuтва, якi досягли сiмдесятирiчного вiку [6 J. 

Наступним Укюом Президента Укра'iни вiд 25 сiчня 2002 року № 71 , J[и
тання державних стипендiй видатним дiячам куль тури i мистецтва Укра'iни" 
\ 7] установлено з l сiчня 2002 року 200 довiчних державних стипендiй для 
тих iз них, якi досягли сiмдесятирiчного вiку, у межах стипендiй, заснованих 
Указом Президента Укра'iни вiд 14 лютого 1996 року N� 128. Р01мiр стипен
дiй видатним дiячам куль тури i мистецтва був збiльшений до двадцяти неопо
датковуваних мiнiмумiв доходiв громадЯн. В абз.2 п.6 Положення про держав
нi стипендi'i видатним дiячам науки. освiти та культури зазначалось. що в 
межах цic"i кiлькостi стипендiй Пре3идент Укра'iни приз нач ас по l 00 довiчних 
щомiсячних держав них стипендiй для видатних дiячiв науки, освiти та 200 
довiчних щомiсячних державних стипендiй для видатних дiячiв куль тури i 
мистецтва, якi досягли сiмдесятирiчного вiку. 

Вiдповiдно до Указу Президента Украi·ни вiд23 сiчня 2006 року № 58 ,.Про 
внесення змiн до деяких указiв Президента Укра'iни" з l сiчня 2006 року розмiр 
довiчних стипендiй видатним дiячам науки, освiти, культури та мистецтва 
становить 385 гривень [8]. 

З метою стимулювання творчо'i працi та визнання видатних особистих 
досягнень дiячiв iнформацiйно·i сфер и Указом Президента Укра'iни вiд 16 сiчня 
2002 року "Про державну пiдтримку видатних дiячiв iнформацiйно'i rалузi'' [9] 
засновано 50 довiчних державних стипендiй видатним дiячам iнформацiйно'i 
rалузi для осiб, якi досяrли сiмдесятирiчного вiку, у межах кiлькостi стипендiй, 
заснованих Указом Президента Укра"iни вiд 14 лютого 1996 року N!! 128. Пропо
зицi"i про призначення uих стипендiй центральнi та мiсцевi орган и виконавчо"i 
влади подають Державному комiтету iнформацiйно"i полiтики, телебачення i 
радiомовлення Укра'iни . Останнiй узагальнюс пол.анi пропозицi"i i надсилас 
своi· рiшення щодо кандидатiв на одержання зазначених стипендiй Кабiнету 
Мiнiстрiв Укра'iни. Вказанi стипендi'i призначаються в порядку, передбаченому 
Положенням про державнi стипендi·i видатним дiячам науки, освiти та куль ту
ри. 

Указом Президента Укра·iни вiд 21 ли пня 2008 року № 642 ,.Про збiльшення 
р03мiру та кiлькостi стипендiй Президента Укра'iни д.11я видатних спортсменiв 
та 'ix тренерiв'' введено додатково 25 довiчних щомiсячних державних сти
пендiй для видап,их дiячiв фiзично'i кулыури i спорту. У зв'язку з цим були
внесенi вiдповiднi доповнення до ст.\ Указу Президента Укра"iни вiд 14 люто
го 1996 року № 128 та до п.6 Положення про державнi стипендi"i видатним 
дiячам науки, освiти та куль тури [ l О]. 

Слiд зюна,1ити, що всi довiчнi спшендi'i призначаються i виплачуються 
вiдповiдно до вищевказаноrо Положення. Ix призначас Президент Укра'iни 
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сво'iм розпорядженням за поданням Кабiнету Мiнiстрiв Укра'�"ни. Вони 1н1п
лачуються щомiсячно незалежно вiд розмiру одержувано'i 3аробiтно·1 пла
ти, пенсi'i та не обкладаються прибутковим податком. "ix виплата проводить
ся за мiсцем роботи або мiсцем проживання стипендi:па. У разi смертi 
стипендiата виплата стипендi'i припиняеться з мiсяця, наступного за мiся
цем, у я кому помер стипендiат. Припинення також здiйснюпься ·3а розпо
рядженням Президента Укра·iни. 

2. Довiчнi державнi стипендii' для учасникiв бойових дiй у перiод

Веш1ко"i Вiтчизняноi"вiйни 1941-1945 рокiв 

Указом Президента Укра·iни вiд 11 лютого 2000 року № 209 ,.Про додат
ковi заходи щодо вiдзначення 55-i' рiчницi Перемоги у Великiй Вiтчизнянiй 
вiйнi 1941-1945 рокiв" Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни доручено внести в мiсяч
ний строк пропозицii' щодо встановлення з I травня 2000 року довiчних 
державних стипендiй для учасникiв бойових дiй Велико'i Вiтчизняно·i вiйни 
1941-1945 рокiв, якi мають визначнi заслуги i зробили ваrомий внесок у 
розбудову Укра·iнсько·i держави [ 11 ]. 

3 метою посилення державно'i пiдтримки учасникiв бойових дiй Указом 
Президента Укра'iни вiд 17 травня 2000 року № 689 

"
Про заснування довiч

них державних стипендiй для учасникiв бойових дiй у перiод Велико'i Вiтчиз
няно·i вiйни 1941-1945 рокiв" з I травня 2000 року було засновано 100 довiч
них державних стипендiй для учасникiв бойових дiй у сумi 150 rрн, незалеж
но вiд розмiру одержувано'i заробiтно'i плати, neнci'i або грошового утри
мання, данi стипендi'i не обкладаються прибутковим податком. Цим же Ука
зом затверджене Положення про довiчнi державнi стипендi'i .i!ЛЯ учасникiв 
бойових дiй у перiод Велико'i Вiтчизняно·i вiйни 1941-1945 рокiв, а також 
доручено Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни забезпечити видiлення коштiв для 
фiнансування у 2000 роцi видаткiв, пов 'язаних iз виплатою зазначених дер
жавних стипендiй, та передбачити для цьоrо кошти в проектах Державного 
бюджету Укра·iни, починаючи з 2001 року [ \ 2]. 

Положенням установлено порядок призначення та виплати довiчних дер
жавних стипендiй для учасникiв Велико'i Вiтчизняно'i вiйни 1941-1945 рокiв, якi 
мають визначнi заслуги i зробили вагомий внесок у розбудову Укра·iнсько'i 
держави. 

Вимоги до кандидата зазначенi у п.2 Положення, зокрема, вiн повинен: 
1) мати ста�ус учасника бойових дiй; 2) бути вiдзначеним державними бойови
ми нагородами \ 941-1945 рокiв; 3) проживати на територi'i Укра'iни; 4) мати
одну з таких держав них нагород незалежно'i Укра·iни: звання Героя Укра'iни,
орден князя Ярослава Мудрого, орден ,.За зас.1уги", орден Богдана Хмель
ницького, орден ,.За мужнiсть", орден княгинi Ольги; або чотири i бiльше
державнi нагороди; або три державнi нагороди та Почесну грамоту К абiнету
Мiнiстрiв Укра'iни або вiдомчу вiдзнаку.
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Право висувати кандидатiв на стипендi'i мал и центральнi органи вико
навчо'i влади, облдержадмiнiстрацi'i з урахуванням пропозицiй rромадсь
ких орrанiзацiй ветеранiв вiйни i реального матерiального стану претенден
та. Названi вище орган и подають сво'i пропозицi'i щодо кандидатур на отри
мання довiчних державних стипендiй Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни. Останнiй 
робить подання Президенту Укра'iни, який i призначас такi стипендi"i. 

Виплата довiчних державних стипендiй проводиться щомiсячно за 
мiсцем отримання заробiтно'i плати, пенсi'i або грошового утримання сти
пендiата, i вони не обкладаються прибутковим податком. У разi смертi сти
пендiата або йоrо ви"iзду на постiйне мiсце проживання за межi Укра'iни 
виплата стипендi"i припиняпься. Позбавлення особи стипендi

.
i може бути 

здiйснено Президентом Укра'iни за поданням Кабiнету Мiнiстрiв Укра·iни на 
пiдставi пропозицiй орrанiв, якi висували цю особу на отримання довiчно·i 
державно'i стипендi'i. 

Цитоване Положення дане у новiй редакцi"i вiдповiдно до Указу Президента 
Укра·iни вiд 9 травня 2006 року No 507 ,.Про внесення зм iн до Положення про 
довiчнi державнi стипендi'i для учасникiв бойових дiй у перiод ВеликоУ Вiтчизня
но'i вiйни 1941-1945 рокiв" [ 13]. Насамперед був звужений перелiк вимоr до 
претендентiв, для як их уже не вимагалась наявнiсть державних наrород неза
лежно'iУкра'iни, але залишнлась така вимога, як вагомий внесок у розбудову 

Укра·iнсько·i держави (не ясно, чим це можна пiдтвердити). Готувати всю доку
ментацiю доручалось Мiнiстерству працi та соцiально'i полiтики Укра'iни, яке 
подавало пропоз�шi'i шодо призначення стипендiй до Кабiнету Мiнiстрiв Укра·i
ни. До клопотання про призначення довiчно'i державно'i стипендi'i слiд було 
додати: 1) копiю документа, що посвiдчус особу кандидата; 2) копiю посвiдчен
ня учасника бойових дiй кандидата; 3) копi"i документiв, якi пiдтверджують 
наявнiсть у кандидата нагород. 

У Положеннi пiдкреслювалось, що в разi, коли особа одночасно мае 
право на отримання uiй довiчно'i державноУ стипендi'i та довiчно'i державно·� 
стипендi'i за особливi заслуги перед Батькiвщиною, ·1й призначапься одна, 
бiльша за розмiром стипендiя. У точненi були строки початку виплати та 
припинення виплати стипендi'i. 'i"i виплата починалась з дня набрання чин
ностi розпорядження Президента Укра'iни про призначення стипендi'i, а при
пинялась з дня смертi степендiата або ви'iзду його на постiйне мiсце прожи
вання за межi Укра·iни чи з дня набрання чинностi розпорядженням Прези
дента Укра"iни про позбавлення особи довiчно·i державно·i стипендi·i . 

На облдержадмiнiнстрацi'i покладався обов'язок надсилати в десятиден
ний строк з дня смертi стипендiата або його ви'iзду на постiйнс мiсце про
живання за межi Укра'iни М iнiстерству працi та соцiально·i полiтики Укра'iни 
копiю свiдоцтва про смерть стипендiа:га або довiдку управлiння (вiддiлу) у 
справах громадянства, iммirpaцiY та ресстрацi"i фiзич них осiб голов них уп-
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равлiнь, управлiнь МВД в областях про його ви'iзд на постiйне мicue прожи
вання за межi Украi·ни. 

Стипендiат мiг бути позбавлений стипендi'i за поданням Кабiнету 
Мiнiстрiв Укра·iни на пiдставi пропозицi"i М iнiстерства пра11i та соцiально'i 
полiтики Украi'ни. Уточнялось, що фiнансування видаткiв, пов'язаних з вип
латою довiчних державних стипендiй, здiйснюпься за рахунок коштiв Дер
жавного бюджету Укра'iни. 

Указом Президе!frа Укра'iни вiд25 жовтня 2003 року № 1212 розмiр довiчних 
державних стипендiй був збiльшений до 165 грн. на мiсяць [ 14 ]. Указом Прези
дента Укра'iни вiд I О жовтня 2005 року № 1431 ,.Про збiльшення розмiру довiч
них державних стипендiй окремим категорiям громадян" вказана стипендiя з 
1 вересня 2005 року була збiльшена до 232 грн. на мiсяць [ 15]. Наступним 
Указом Президента Украi'ни вiд 11 квiтня 2008 ро")' № 327 вказанi стипендii

. 
з 

1 сiчня 2008 року почали виплачувати не в твердiй сумi, а в залежностi вiд 
розмiру прожиткового мiнiмуму, тобто в розмiрi 100 вiдсоткiв прожиткового 
мiнiмуму мя осiб, якi втратили працездатнiсть [ 16]. 

3. Довiчнi державнi iменнi стиnендii"громадянам Укра"iни, якi зазнали

nереслiдува11ь за правозахисну дiяльнiсть 

Указом Президента Укра'iни вiд 8 черня 2001 року № 41 1 ,.Про заходи щодо 
посилення соuiалыюго захис1у громалян Укра'iни, якi зазнали переслiдувань 
за правозахисну дiялы1iсть" з метою вiдновлення соuiально'i справедливостi 
та посилення соuiалы-юго захисту було прийнято рiшення заснувати довiчнi 
державнi iменнi стипендi'i громадянам Укра"iни, якi за.знали переслiдувань за 
правозахисну дiяльнiсть у колишньому СРСР. Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни до
ручалось подати пропозицi'i щодо розм ipy та порядку призначення довiч них 
державних iменних стипендiй зазначеним категорiям осiб [ 17]. 

26 листопада 2001 року за№ 1147 Президент Укра'iни видав новий Указ 
"Про довiчнi державнi iменнi стипендi"i rромадянам Укра'iни, якi за.знали 
переслiдувань за прав0'3ахисну дiяльнiсть" [ 1 8], згiдно з яким: а) передбача
лось заснувати з I сiчня 2002 року 50 довiчних державних iменних стипендiй 
д11я громалян Укра'iн�1, якi за.знали переслiдувань за правозахисну дiяльнiсть; 
6) вказанi стипендi'i повиннi виплачуватись щом iсячно в розм ipi 100 грн.
незалежно вiд одержувано'i заробiтно·i плати, пенсi'i або грошового утри
мання; в) затверджене Положення про довiчнi державнi iменнi стипендi'i
громадянам Укра'iни, якi 1азна.11и переслiдувань за правозахисну дiяльнiсть;
г) доручалось Кабiнету Мiнiстрiв Укра·iни передбачити в проектах Державно
го бюджету Укра·iни, починаючи з 2002 року, видатки на виплату довiчних
державних iменних сп1пендiй, а та.кож пiдготувати та подати в установленому
порядку на розrляд Верховно'i Р ади Укра'iни пропозиui'i щодо вi.'lнесення
зазначених стипендiй до перелi")' сум виплат, що не включаються до сукупно
rо оподатковуваноrо доходу rромадян.
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Затвердженим Положениям встановлювався порядок призначення та 
вип.1ати довiчних державних iменних стипендiй для rромадян Укра'iни, якi 
за.знали переслiдувань за правозахисну дiяльнiсть у колишньому СРСР. 

Положенням перш 3а все визначалось коло осiб, якi могли претендувати 
на вказану стнпендiю, а саме: 1) громаляни Укра'iни, тобто особи, якi на I сiчня 
2002 року перебували в громадянствi Укра·iни; 2) указанi rромадяни займа
лись правоза,хисною дiяльнiстю в колишньому СРСР (до проrолошення неза
лежностi Укра'iни) i за це зазнали переслiдувань шляхом ув'язнення, заслання, 
вислання. виключення з творчих спiлок, з навчальних закладiв; 3) у результатi 
переслiдувань вказанi громадяни не здобули вiдповiдно'i освiти, були позбавле
нi можлнвостi продовжувати наукову або iншу творчу дiяльнiсть, брати участь 
у громадськiй роботi; 4) до вказано·i кaтeropi"i не включались громаляни, вимо
ги яких не набули значення суспiльно·i дiяльностi i не виходили за межi особистих 
iнтересiв, захисту власних прав свос'i ciм''i або сво·iх родичiв; 5) кандидатури 
-зазначених громадян пропонувались правозахисними громадськими орrанiза
uiями; 6) наявнiсть незадовiльноrо матерiального стану. 

Висування кандидатiв на одержання довiчних державннх iменних сти
пендiй здiйснювми uентра.пьнi орган и внконавчо'i владн та облдержадмiнi
страui'i. Вони вносили пропозиui'i щодо кандидатур до Кабiнету Мiнiстрiв 
Укра"iни. Останнiй готував вiдповiдне подання Президенту Укра'iни. 

Довiчнi державнi iменнi стипендi"i призначались Президентом Укра'iни i 
виплачувались щомiсячно за мiсцем проживання стипендiата або за його 
заявою перераховувалнсь на рю,унок у банку. Виплата стнпендi'i припинялась 
у трьох випадках: а) смертi стипендiата; б) ви'iзду стипендiата на постiйне 
мicue проживання за межi Укра·iни; в) позбавлення стнпендiата стнпендi'i 
Президентом Укра"iни за поданням Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни на пiдставi 
пропозицiй центральних органiв виконавчо'i влади чи облдержадмiнiстраuiй 
(орrанiв, що готувалн вiдповiднi документи). 

Указом Президента Укра·iнн вiд 13 ли пня 2006 року No 612 внщевказане 
Положення дане у новiй peдaкui'i i мiстить вiдповiднi доповнення та уточ
нення [ 19] .  Перш за все, пропозиui'i щодо призначення довiчних державних 
i:-..1енних стипендiй подаються до Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни Мiнiстерством 
працi та соцiально'i полiтики Укра'iни на пiдставi клопотань центральних 
органiв виконавчо'i влади та облдержадмiнiстраuiй з урахуванням пропо
знuiй громадських органiзацiй полiтичних в'язнiв i репресованих. 

У новому Положеннi пiдкреслено, що до клопотання про призначення 
довiчних державних iменннх стипендiй додаються: а) копiя паспорта канди
дата; 6) копiя довiдки про реабiлiтацiю. Уточненi строки як виплати, так i 
припннення виплати стипендi"i: вона внплачупься з дня набрання чинностi 
розпорядженням Президента Укра'iни про призначення стнпендi'i, а припиня
пься з дня смертi або ви'iзду стипендiата. На облдержадмiнiстрацi'i покладе
но обов'язок надсилати в мiсячний строк з дня смертi стипендiата або йоrо 
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виУзду на постiйне мiсце проживання за межi Укра·iни Мiнiстерству працi та 
соцiально·i полiтики Укра"iни копiю свiдоцтва про смерть стипендiата або 
довiдку управлiння (вiддiлу) у справах громадянства, iммiграцiУ та ре(стра
цi"i фiзичних осiб обласних управлiнь мiлiцiУ про його виУзд на постiйне мiсце 
проживання за межi УкраУни. 

Стипендiат може бути позбавлений стипендi·i Президентом Укра"iни за 
поданням Кабiнету Мiнiстрiв Укра·1ни на пiдставi пропозицi"i Мiнiстерства 
працi та соцiально"i полiтики Укра"iни вiдповiдно до клопотань центральних 

органiв виконавчо"i влади чи облдержадмiнiнстрацiй. 
Закрiплено, що фiнансування видаткiв, пов'язаних iз виплатою цих сти

пендiй, здiйсню(Ться за рахунок Державного бюджету Укра·iни. 
Указом Президента Укра·iни вiд 14 жовтня 2004 року № 1242 з I сiчня 

2005 року кiлькiсть довiчних державних iменних стипендiй для громадян Ук
раУни, якi зазнали переслiдувань за правозахисну дiяльнiсть. була збiльшена з 
50 до 100 [20]. 

Указом Президента Укра"iни вiд2 грудня 2002 року № 1113 з I сiчня 2003 ро
ку розмiр стипендi"i був збiльшений до 165 грн. [21 ]. Наступним Указом вiд 
1 О жовтня 2005 року розмiр указано"i стипендi"i з I вересня 2005 року був збiльше
ний до 232 грн. [22]. Указом Президента Украi·ни вiд 11 квiтня 2008 року № 327 з 
1 сiчня 2008 року кiлькiсть стипендiй була збiльшена до 200 , ай розмiр становив 
100 вiдсоткiв прожитковоrо мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть [23). 

4. Довiчнi державнi стиnендi'i для осiб, якi мають особливi заслуги

перед Батькiвщиною 

З метою посилення державно"�" пiдтримки осiб, якi мають особливi заслуги 
перед Батькiвщиною, Указом Президента Укра"iни вiд 12 жовтня 2004 року № 1226 
"Про довiчнi державнi стипендi"i мя осiб, якi мають особливi заслуги перед 
Батькiвщиною" з I сiчня 2005 року заснованi дпя вiдповiдних категорiй осiб 
довiчнi державнi стипендi"i. Ним визначене коло осiб, яких можна вважати таки
ми, що мають особливi заслуги перед Батькiвщиною. "ix кiлькiсть не обмежува
лась, але був установлений розмiр -205 грн. щомiсяця. Указом також було 

затверджене Положення про довiчнi державнi стипендi"i дпя осiб, якi мають 
особливi заслуги перед Батькiвщиною, а Кабiнету М iнiстрiв Укра"iни доручено 

передба•1ити в проектах законiв про Державний бюджет Укр,.йни на 2005 та 
наступнi роки видатки на виГU1ату цихдовiчних державних стипендiй. 

Положенням визначався порядок призначення та виплати довiчних дер
жавних стипендiй особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною. 
На здобуття цих стипендiй можуть бути висунутi особи з числа Геро"iв Ра
дянського Союзу, повних кавалерiв ордена Слави, нагороджених чотирма i 
бiльше медалями "За вiдвагу", а також Геро"iв Соцiалiстично·i Працi, удосто(
них цього звання за працю в перiод Велико"iВiтчизняно"i вiйни 1941-1945 рокiв. 
Право висувати кандидатiв надано центральним органам виконавчо"i влади та 
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облдержадмiнiстрацiям. Указанi органи, уповноваженi подавати ��o·i п�опо
зицi"i щодо кандидатур на отримання довiчних державних стипенщи Каб1н� 
Мiнiстрiв Укра·iни. Державнi довiчнi стипендi"i призначас Пре��дент Укра�ни 
·;а поданням Кабiнету Мiнiстрiв Укра·iни. Виплата стипенд1и провод�:гься
щомiсяця за мiсцем отримання стипендiатом заробiтно"i плати, пенс11 _або 

грошового утримання. У разi смертi стипендiата або його ви·iзду на поспйне 
мicue проживання за межi УкраУни виплата стипендiУ припиня(Ться. Позбав
лення стипендiата довiчно·i державно"i стипендi"i може бути здiйснено Прези
дентом Украi·ни за поданням Кабiнету Мiнiстрiв УкраУни на пiдставi пропо
зицiй органiв, якi висували його на отримання цi(i стипендi"i [24]._ З I вересня 2005 року вiдповiдно до Указу Президента Укра·iни вщ I О жовтн� 
2005 року № 1431 довiчна державна стипендiя для осiб, що _мають особ�ив1
3аслуrи перед Батькiвщиною, була збiльшена 110 332 грн. _на м 1сяuь [25]. Зпщ�о 

з Указом Президента Укра'iни вiд 11 квiтня 2008 року з I с1чня 2?08 року розм1р 
довiчних державних стипендiй дЛЯ осiб, якi мають осо?л_ив1 заслуги �еред
Батькiвщиною, становить 150 вiдсоткiв прожиткового м11-11муму для ое16, яю 
втратили праuездатнiсть [26). 
5. Довiч11i державнi стипендi'i для окремо"i гру1ш лiквiдаторiв nожежi на

Чорнобильськiй А ЕС 26 квiтня 1986 року 

Указом Президента Укра'iни вiд 10 травня 2006 року No 358 засн�вано_ з1 червня 2006 року довiчнi державнi стипендiУ для вiйсь�овосл�бов_шв, ос1б
рядового i молодшого начальниuького скл�ду _ орган�� внутр1шн1х с�р��
Укра"iни. якi брали безпосередньо участь у гасн1111 пожеж1 на Чор�обильсьюи 
АЕС та i"i охоронi 26 квiтня 1986 року i внаслiдок значноrо �адюактивного 

опромiнення стали iнвалiдами. Цi стипендi"i бiли призначен1 одноразово за 
списком, що додавався. у кiлькостi 25 чол. Указаний нормативний акт зазн��час 1) довiчнi державнi стипендi'i виплачуються за мiсцем о:грим�ння пенс11 
щомiсяuя в p03мipi трьох прожиткових мiнiмумiв дл� ос1_б, як1 втратиш�
працездатнiсть, незалежно вiд розмiру пенсi"i чи зароб1тно 1 плати; 2 )  У раз� 
смертi стипендiата або його ви·iзду на постiйне мicue прож_ивання �а- меж�
Укра"iни виплата зюначено·i стипендi'i припиняпься; 3) Каб1нету М1н1_стр�в
Укра"iни передбачити у законопроектах про Державний бюджет Укра ,ни на 
наступнi роки кошти для фiнансування видаткiв, пов'язаних з виплатою до-
вiчних державних стипендiй [27]. 

6. Регiональнiдовiчнi стиnендi'i

Довiчнi стипендi"i можуть установлюватися на �iвнi обл_�ержадмiнiст
раuiй. Так. р03ПОрядженням Ки"iвсько"i обласно"i адм1н1страuнвщ 19 червн�. 2001 року № 337 [28] були заснованi 3 1 липня 2001 року до 8.1чн1 стипенд11 
голови Ки"iвсько·i обласно·i державно·, aдмiнicтpaui"i дпя Геро1в Радянс�коrо 

Союзу, кава.перiв орденiв Слав и трьох ступенiв. к�валерiв :отирьох та б�льше 
медалей ·'За отвагу'·. якi проживають у Ки"iвськ1й облает�. 
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Довiчнi стипендi"i призначаються розпорядженням голови Ки"iвсько·i обл
держадмiнiстрацi"i за поданням райдержад�iнiстрацiй, мiськвиконкомiв (мiст 
обласного значення), на територi"i яких пост1йно проживають Геро"i Радянсько
го Союзу, кавалери орденiв Слав и трьох ступенiв, кавалери чотирьох та бiльше 
медалей ·'За отвагу''. Вони виплачуються щомiсяця в сумi 50 (п'ятдесят) гри
вень без урахування прибуткового податку та iнших обов'язкових платежiв i 
незалежно вiд р01мiру одержувано·i 3аробiтно"i плати, пенсi"i або грошового 
утримання. Довiчнi стипендi"i виплачуються до 20 числа кожного мiсяця 3а 
мiсцем проживання стипендiата органами, уповноваженими райдержадмiнi-
страцiями. 

у разi смертi стипендiата або йоrо ви·iзду на постiйне мiсце проживання за 
межi Киi·всько"i областi випштта довiчноУ стипендi"i припинясrься з мiсяця, наступ
ного за мiсяцем, у якому настала одна з зазначених вище подiй. При цьому 
довiчна стипендiя, не одержана стипенлiатом до його смертi за вiдповiдний мiсяць, 
виплачупься одному з членiв його сiм 'У, я кий проживав з ним разом (за однiею 
адресою). або особi, яка здiйснила його поховання, що пiдтверджусrься доку
менталыю. Рiшення про випла�у довiчно"i стипендi"i в цьому випадку приймае 
nосадова особа органу, я кий здiйснював виплату довiчно"i стиnендii 

Уся координацiйна робота щодо призначення й виплати довiчних сп1-
пендiй була покладена на головне управлiння працi та соцiального захисту 
населения облдержадмiнiстрацi"i. Саме йому райдержадмiнiстраuii. повиннi
подати iнформацiю про орган, що здiйснюватиме виплату довiчних стипендi.й, 
щорiчно до I грудня nодавати nponoзицi"i щодо видаткiв з обл ас но го бюджету 
на 11астуnний рiк, пов'язаних з виruштою довiчних стиnсндiй, а також завчасно 
iнформувати про змiни в списках стипендiатiв та про настання nодiй, що 
зумовлюють припинення виплати довiчноi· стипендi·i. Саме орган працi та 
соцiального захисту населення облдержадмiнiстрацi"i здiйснюе 3бiр iнфор
мацi"i та документiв, аналi3 та своечасне nодання вiдповiдноi· узагальнено"i 
iнформацi"i Головному фiнансовому управлiнню облдержадмiнiстраui"i. 

На фiнансовий орган облдержадмiнiстрацi·i був покладений обов'язок 
здiйснювати фiнансування всiх видаткiв, пов'язаних з ви11латою довiчних 
стипендiй у 2001 роцi 3а рахунок вiльних коштiв обласного бюджету, а в 
подальшому передбачати в проектах обласного бюджету на 1шс�упнi роки 
кошти на фiнансування видаткiв, пов'язаних з виплатою довi•1них стипендiй. 
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В3А€МОД1Я ОР ГАНIВ ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНИЯ, ЦЕНТРIВЗАЙНЯТОСТI, ВIДДIЛЕНЬ 

ФОНДУ СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ IНВАЛIДIВ, ЦЕНТРIВ 
ПРОФЕСIЙНОI РЕАБIЛIТАЦII IНВАЛIДIВ I НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАдlВ СИСТЕМИ МIНIСТЕРСТВАПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОI 
ПОЛ ПИКИ УКРАIНИ ЩОДО ПРАЦЕRЛАШТУВАННЯ IНВАЛIДIВ 

Хто не пращое, той не живе повноцiнним життям1 Важко не погодитись 
з таким висновком, навiть ще не зiткнувшись у наш непевний час з пробле
мою втрати роботи чи 3 болiсним перiодом освоення статусу пенсiонера. 

Особливо ж робота потрiбна iнвалiдам, аби не почуватися покинутими i 
самотнiми. Вiдособленiсть людей, криза традицiйно"i моделi сiм 'У пр извели до 
того, що зараз саме робота пов"язуе люди ну з суспiльством, дае стимул для 
життя. Соцiологiчне дослiдження, проведене фахiвцями Державного центру 
3айнятостi, засвiдчило: кожний четвертий iнвалiд шукас роботу через НИЗl?ку 
пенсiю, а кожний третiй -для того, щоб бути в трудовому колективi ( 1 ). 

© Волкова Г.Р. 

Вiсник ЧДIПСТП № 1 2008 




