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ВСТУП 

 

Програма вивчення  навчальної дисципліни «Система соціального захисту 

в Україні» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення». 

Предмет вивчення у дисципліні - організація функціонування соціальної 

роботи в сферах життєдіяльності населення.  

Міждисциплінарні зв’язки: передує вивченню фахових дисциплін. 
 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання дисципліни «Система соціального захисту в 

Україні» є знайомство студентів з основами правової сфери по захисту в різних 

соціальних групах та структурах.  

1.2. Завданням вивчення навчальної дисципліни «Система соціального 

захисту в Україні» є вивчення поняття «соціальний захист», ознайомлення з 

виникненням та розвитком соціального захисту, методами застосування. 

1.3. В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 
Мати навички з інтегрування теоретичних знань на практичний досвід. 

Знати: 

- соціальні права; 

- організаційно-правові основи соціального страхування;  

- організаційно-правові основи державної соціальної допомоги;  

- статус та соціальних захист громадян, які постраждали внаслідок аварії 

та Чорнобильській АЕС;  

- соціальний захист ветеранів війни, інвалідів, ветеранів праці та інших 

осіб похилого віку; 

- соціальний захист у зарубіжних країнах. 

Вміти: 

- визначати та застосовувати соціальні права; 

- застосовувати організаційно-правові основи державної соціальної 

допомоги; 

- визначати статус та проводити соціальних захист громадян, які 

постраждали внаслідок аварії та Чорнобильській АЕС; 

- застосовувати соціальний захист ветеранів війни, інвалідів, ветеранів 

праці та інших осіб похилого віку. 
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1. ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМА 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ» 

 

Тема 1. Соціальні права і держава 

1.1. Етапи становлення соціального захисту 

1.2. Соціальні ризики та способи їх державного забезпечення. Концепції 

соціального захисту 

1.3. Соціальний захист в Україні: поняття та структура 

1.4. Право людини на соціальний захист і конституційні гарантії його 

здійснення в Україні 

1.5. Організаційно-правові форми та види соціального захисту 

1.6. Органи управління у сфері соціального захисту та заклади надання 

соціальних виплат і соціальних послуг в Україні 

1.7. Сучасний стан та реформування сфери соціального захисту в Україні: 

правові питання 

Тема 2. Організаційно-правові основи соціального страхування 

2.1. Реформа діючої системи соціального страхування в Україні 

2.2. Поняття, принципи й види загальнообов’язкового державного 

соціального страхування 

2.3. Суб’єкти й об’єкти загальнообов’язкового державного соціального 

страхування 

2.4. Соціальний ризик, страховий ризик і страховий випадок 

2.5. Види соціальних послуг і матеріального забезпечення за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 

Тема 3. Державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії 

3.1. Поняття, мета встановлення, принципи формування державних 

соціальних стандартів 

3.2. Система і класифікація соціальних нормативів 

3.3. Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт 

3.4. Застосування державних соціальних стандартів та нормативів у сфері 

соціального забезпечення 

3.5. Державні соціальні гарантії 

3.6. Державний моніторинг застосування державних соціальних 

стандартів та нормативів 

Тема 4. Організаційно-правові основи державної соціальної допомоги 

4.1. Загальна характеристика допомог зі соціального забезпечення. 

Поняття державної соціальної допомоги 

4.2. Державна допомога сім’ям з дітьми 

4.3. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 

4.4. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам  

4.5. Призначення субсидії для оплати житлово-комунальних послуг 

Тема 5. Статус та соціальних захист громадян, які постраждали 

внаслідок аварії та Чорнобильській АЕС 

http://westudents.com.ua/glavy/67743-11-etapi-stanovlennya-sotsalnogo-zahistu.html
http://westudents.com.ua/glavy/67744-12-sotsaln-riziki-ta-sposobi-h-derjavnogo-zabezpechennya.html
http://westudents.com.ua/glavy/67745-kontsepts-sotsalnogo-zahistu-.html
http://westudents.com.ua/glavy/67745-kontsepts-sotsalnogo-zahistu-.html
http://westudents.com.ua/glavy/67746-13-sotsalniy-zahist-v-ukran-ponyattya-ta-struktura.html
http://westudents.com.ua/glavy/67747-14-pravo-lyudini-na-sotsalniy-zahist-konstitutsyn-garant-yogo-zdysnennya-v-ukran.html
http://westudents.com.ua/glavy/67747-14-pravo-lyudini-na-sotsalniy-zahist-konstitutsyn-garant-yogo-zdysnennya-v-ukran.html
http://westudents.com.ua/glavy/67748-15-organzatsyno-pravov-formi-ta-vidi-sotsalnogo-zahistu.html
http://westudents.com.ua/glavy/67749-16-organi-upravlnnya-u-sfer-sotsalnogo-zahistu-ta-zakladi-nadannya-sotsalnih-viplat-sotsalnih-poslug-v-ukran.html
http://westudents.com.ua/glavy/67749-16-organi-upravlnnya-u-sfer-sotsalnogo-zahistu-ta-zakladi-nadannya-sotsalnih-viplat-sotsalnih-poslug-v-ukran.html
http://westudents.com.ua/glavy/67750-17-suchasniy-stan-ta-reformuvannya-sferi-sotsalnogo-zahistu-v-ukran-pravov-pitannya.html
http://westudents.com.ua/glavy/67750-17-suchasniy-stan-ta-reformuvannya-sferi-sotsalnogo-zahistu-v-ukran-pravov-pitannya.html
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5.1. Категорії зон радіоактивного забруднення. Правовий режим 

забруднених територій 

5.2. Статус осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: 

- учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; 

- потерпілі від Чорнобильської катастрофи; 

- діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи. 

5.3. Соціальний захист осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС: 

- компенсації та пільги; 

- особливості пенсійного забезпечення 

Тема 6. Соціальний захист ветеранів війни, інвалідів, ветеранів праці 

та інших осіб похилого віку 

6.1. Поняття і зміст статусу ветерана війни та осіб, на яких поширюється 

чинність Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

6.2. Пільги ветеранам війни та гарантії їх соціального захисту 

6.3. Соціальний захист інвалідів за законодавством України 

6.4. Законодавче визначення поняття ветерана праці та кола осіб, які 

визнаються такими. Пільги ветеранам праці 

6.5. Статус громадян похилого віку і гарантії їх соціального захисту 

6.6. Статус ветеранів військової служби. Їх соціальний захист 

Тема 7. Соціальний захист у зарубіжних країнах 

7.1. Система соціального захисту в країнах – учасницях ЄС 

7.2. Пенсійне забезпечення в постсоціалістичних країнах 

7.3. Пенсійні реформи у країнах Латинської Америки 

Тема 8. Історія становлення і розвитку соціальної підтримки 

вразливих груп населення та законодавства про соціальне забезпечення 

8.1. Підтримка нужденних і немічних у Київській Русі 

8.2. Соціальна допомога на українських землях в литовсько-польську 

добу 

8.3. Доброчинність на українських землях козацької доби 

8.4. Соціальна підтримка вразливих груп в період  до другої половини 

ХІХ ст. 

8.5.Соціальна допомога в Росії у другій половині ХІХ ст. до жовтневого 

перевороту 1917 року 

8.6. Становлення і розвиток пенсійного законодавства у дореволюційній 

Росії 

8.7.Виникнення і розвиток законодавства про соціальне страхування у 

дорадянський період 

8.8. Соціальне забезпечення та його законодавча база в СРСР 

8.9.Формування законодавчої бази соціального забезпечення в незалежній 

Україні 
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2. САМОСТІЙНІ РОБОТИ ПО ТЕМАХ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Соціальні права і держава 

1. В якому році князь Володимир видав Устав, яким доручав духовенству 

й церковним структурам здійснювати опікування й нагляд за лікарнями, 

лазнями, притулками для одиноких і встановив для благодійних закладів 

«десятину»? 

2. Хто підняв систему соціальної опіки на новий щабель, видавши 1 

вересня 1763 р. Маніфест про заснування виховних будинків для сиріт? 

3. Де в 1863 р. на основі філантропічної організації «Суспільна користь»  

 

Тема 2. Організаційно-правові основи соціального страхування 

1. Метою реформи системи соціального захисту населення України є? 

2. Що було розроблено для реалізації Концепції соціального забезпечення 

населення України? 

3. Перелічіть основні елементи соціального страхування. 

4. Розкрийте поняття «соціальне страхування» 

5. Перерахуйте основні види загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, які визначені українським законодавством. 

 

Тема 3. Державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії 

1. Розкрийте поняття «прожитковий мінімум» 

2.  Який офіційний мінімальний розмір пенсії в Україні? 

3. Що таке мінімальний розмір пенсії за віком? 

4. Що під собою має державний моніторинг або відстеження? 

5. За якими принципами здійснюється формування державних соціальних 

стандартів згідно ст.1? 

 

Тема 4. Організаційно-правові основи державної соціальної допомоги 

1. Дайте визначення поняттю «державна соціальна допомога» 

2. Яка визначена кількість груп допомог (по можливості охарактеризуйте 

їх)? 

3.  Наведіть перелік видів допомог сім’ям з дітьми, які встановлені з 1992 

р. із прийняттям Закону України «Про державну допомогу сім‘ям з дітьми». 

4. Наведіть перелік документів для отримання допомог, які були наведені 

в питанні 3. 

5. Дайте визначення поняттю «Державний бюджет». 

 

Тема 5. Статус та соціальних захист громадян, які постраждали 

внаслідок аварії та Чорнобильській АЕС 

1. Перелічіть зони радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

2. Хто відноситься до потерпілих від Чорнобильської катастрофи? 
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3. Кількість категорій постраждалих, які мають право на отримання пільг 

і компенсацій. 

4. Якою статтею регулюється визначення категорій осіб, які постраждали 

від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС? 

5. Наведіть підстави для визначення статусу учасника 

ліквідації/евакуйованих/потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС. 

 

Тема 6. Соціальний захист ветеранів війни, інвалідів, ветеранів праці 

та інших осіб похилого віку 

1. Ветерани війни це особи, які…? 

2. До ветеранів війни належать? 

3. Хто належить до категорії осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною? 

4. Наведіть перелік пільг ветеранам війни/осіб з особливими заслугами 

перед Батьківщиною 

5. Ветерани праці – це громадяни, які…. 

 

Тема 7. Соціальний захист у зарубіжних країнах 
1. Соціальне страхування це? 

2. Що являє собою «трирівнева система пенсійного забезпечення»? 

3. Які види загальнообов’язкового страхування запроваджені в Бельгії? 

4. Що в собі включає соціальний захист для жителів Латвії? 

5. Які пенсійні реформи проведені та проводяться в Латинській Америці? 

 

Тема 8. Історія становлення і розвитку соціальної підтримки 

вразливих груп населення та законодавства про соціальне забезпечення 

1. До основних общинно-родових форм допомоги належали? 

2. Дата отримання Україною незалежності? 

3. Окремі верстви населення для яких в СРСР здійснювався соціальний 

захист. 

4. Першою письмовою згадкою про пенсії в дореволюційній Росії є? 

5. Як проводився поділ російським законодавством ХІХ ст. жебраків? 

 

3 ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Етапи становлення соціального захисту 

1. Соціальні ризики та способи їх державного забезпечення. Концепції 

соціального захисту 

2. Соціальний захист в Україні: поняття та структура 

3. Право людини на соціальний захист і конституційні гарантії його 

здійснення в Україні 

4. Організаційно-правові форми та види соціального захисту 

5. Органи управління у сфері соціального захисту та заклади надання 

соціальних виплат і соціальних послуг в Україні 

http://westudents.com.ua/glavy/67743-11-etapi-stanovlennya-sotsalnogo-zahistu.html
http://westudents.com.ua/glavy/67744-12-sotsaln-riziki-ta-sposobi-h-derjavnogo-zabezpechennya.html
http://westudents.com.ua/glavy/67745-kontsepts-sotsalnogo-zahistu-.html
http://westudents.com.ua/glavy/67745-kontsepts-sotsalnogo-zahistu-.html
http://westudents.com.ua/glavy/67746-13-sotsalniy-zahist-v-ukran-ponyattya-ta-struktura.html
http://westudents.com.ua/glavy/67747-14-pravo-lyudini-na-sotsalniy-zahist-konstitutsyn-garant-yogo-zdysnennya-v-ukran.html
http://westudents.com.ua/glavy/67747-14-pravo-lyudini-na-sotsalniy-zahist-konstitutsyn-garant-yogo-zdysnennya-v-ukran.html
http://westudents.com.ua/glavy/67748-15-organzatsyno-pravov-formi-ta-vidi-sotsalnogo-zahistu.html
http://westudents.com.ua/glavy/67749-16-organi-upravlnnya-u-sfer-sotsalnogo-zahistu-ta-zakladi-nadannya-sotsalnih-viplat-sotsalnih-poslug-v-ukran.html
http://westudents.com.ua/glavy/67749-16-organi-upravlnnya-u-sfer-sotsalnogo-zahistu-ta-zakladi-nadannya-sotsalnih-viplat-sotsalnih-poslug-v-ukran.html
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6. Сучасний стан та реформування сфери соціального захисту в Україні: 

правові питання 

7. Реформа діючої системи соціального страхування в Україні 

8. Поняття, принципи й види загальнообов’язкового державного 

соціального страхування 

9. Суб’єкти й об’єкти загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

10. Соціальний ризик, страховий ризик і страховий випадок 

11. Види соціальних послуг і матеріального забезпечення за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 

12. Поняття, мета встановлення, принципи формування державних 

соціальних стандартів 

13. Система і класифікація соціальних нормативів 

14. Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт 

15. Застосування державних соціальних стандартів та нормативів у сфері 

соціального забезпечення 

16. Державні соціальні гарантії 

17. Державний моніторинг застосування державних соціальних 

стандартів та нормативів 

18. Загальна характеристика допомог зі соціального забезпечення. 

Поняття державної соціальної допомоги 

19. Державна допомога сім’ям з дітьми 

20. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 

21. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам 

22. Призначення субсидії для оплати житлово-комунальних послуг 

23. Категорії зон радіоактивного забруднення. Правовий режим 

забруднених територій 

24. Статус осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: 

- учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; 

- потерпілі від Чорнобильської катастрофи; 

- діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи. 

25. Соціальний захист осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС: 

- компенсації та пільги; 

- особливості пенсійного забезпечення 

26. Поняття і зміст статусу ветерана війни та осіб, на яких поширюється 

чинність Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

27. Пільги ветеранам війни та гарантії їх соціального захисту 

28. Соціальний захист інвалідів за законодавством України 

29. Законодавче визначення поняття ветерана праці та кола осіб, які 

визнаються такими. Пільги ветеранам праці 

30. Статус громадян похилого віку і гарантії їх соціального захисту 

31. Статус ветеранів військової служби. Їх соціальний захист 

32. Система соціального захисту в країнах – учасницях ЄС 

http://westudents.com.ua/glavy/67750-17-suchasniy-stan-ta-reformuvannya-sferi-sotsalnogo-zahistu-v-ukran-pravov-pitannya.html
http://westudents.com.ua/glavy/67750-17-suchasniy-stan-ta-reformuvannya-sferi-sotsalnogo-zahistu-v-ukran-pravov-pitannya.html


10 
 

33. Пенсійне забезпечення в постсоціалістичних країнах 

34. Пенсійні реформи у країнах Латинської Америки 

35. Підтримка нужденних і немічних у Київській Русі 

36. Соціальна допомога на українських землях в литовсько-польську добу 

37. Доброчинність на українських землях козацької доби 

38. Соціальна підтримка вразливих груп в період  до другої половини ХІХ 

ст. 

39. Формування законодавчої бази соціального забезпечення в незалежній 

Україні 

 

4 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 
 

4.1 Підготовка до виконання контрольної роботи 

Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань 

за відповідним варіантом. Кожен варіант включає 3 завдання з тематики, 

визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна 

робота. 

Для студентів, які навчаються на заочному відділені факультету 

гуманітарних технологій, спеціальність 232 «Соціальне забезпечення» 

передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої 

покладено принцип визначення варіанту за останньою цифрою залікової 

книжки. 

 

Остання цифра 

залікової книжки 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номер варіанту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Контрольна робота з дисципліни «Система соціального забезпечення в 

Україні» складається з теоретико-практичних питань, що потребують 

поглибленої відповіді. 

Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні 

завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи. 

Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи 

наукове джерело. 

Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим. 

Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо 

запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на 

них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем 

перевірятися не будуть. 

Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і 

монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить 



11 
 

цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення 

(наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного 

джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити 

посилання на літературне джерело. 

 

 

4.2 Оформлення контрольної роботи 
 

Контрольна робота виконується державною (українською) мовою. Обсяг 

контрольної роботи не повинен перевищувати 25 сторінок комп’ютерного 

тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика 

Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, 

курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ, 2014. – 26с.), 

(ДОДАТОК А). 

Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки 

протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого 

здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як 

самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів до 

початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним 

планом. 

 

4.3 Порядок зарахування контрольних робіт 
 

Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою 

та в балах за кредитно-трансфертною системою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

90-100 балів – відмінно (А);  

82-89 балів – добре (В);  

75-81 балів – добре (С); 

68-74 балів – задовільно (D); 

60-67 балів – задовільно (E); 

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX); 

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).  

У разі отримання незадовільної оцінки, студент повинен усунути виявлені 

недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем термін. 

Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не 

зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового 

контролю з дисципліни. 

 

4.4.Варіанти контрольної роботи 

 

Варіант №1 

1. Етапи становлення соціального захисту 

http://westudents.com.ua/glavy/67743-11-etapi-stanovlennya-sotsalnogo-zahistu.html
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2. Соціальні ризики та способи їх державного забезпечення. Концепції 

соціального захисту 

3. Соціальний захист в Україні: поняття та структура 

 

 

 

Варіант №2 

1. Право людини на соціальний захист і конституційні гарантії його 

здійснення в Україні 

2. Організаційно-правові форми та види соціального захисту 

3. Органи управління у сфері соціального захисту та заклади надання 

соціальних виплат і соціальних послуг в Україні 

 

Варіант №3 

1. Сучасний стан та реформування сфери соціального захисту в Україні: 

правові питання 

2. Реформа діючої системи соціального страхування в Україні 

3. Поняття, принципи й види загальнообов’язкового державного 

соціального страхування 

 

Варіант №4 

1. Суб’єкти й об’єкти загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

2. Соціальний ризик, страховий ризик і страховий випадок 

3. Види соціальних послуг і матеріального забезпечення за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 

 

Варіант №5 

1. Поняття, мета встановлення, принципи формування державних 

соціальних стандартів 

2. Система і класифікація соціальних нормативів 

3. Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт 

 

Варіант №6 

1. Застосування державних соціальних стандартів та нормативів у сфері 

соціального забезпечення 

2. Державні соціальні гарантії 

3. Державний моніторинг застосування державних соціальних стандартів 

та нормативів 

 

Варіант №7 

1. Загальна характеристика допомог зі соціального забезпечення. Поняття 

державної соціальної допомоги 

2. Державна допомога сім’ям з дітьми 

http://westudents.com.ua/glavy/67744-12-sotsaln-riziki-ta-sposobi-h-derjavnogo-zabezpechennya.html
http://westudents.com.ua/glavy/67745-kontsepts-sotsalnogo-zahistu-.html
http://westudents.com.ua/glavy/67745-kontsepts-sotsalnogo-zahistu-.html
http://westudents.com.ua/glavy/67746-13-sotsalniy-zahist-v-ukran-ponyattya-ta-struktura.html
http://westudents.com.ua/glavy/67747-14-pravo-lyudini-na-sotsalniy-zahist-konstitutsyn-garant-yogo-zdysnennya-v-ukran.html
http://westudents.com.ua/glavy/67747-14-pravo-lyudini-na-sotsalniy-zahist-konstitutsyn-garant-yogo-zdysnennya-v-ukran.html
http://westudents.com.ua/glavy/67748-15-organzatsyno-pravov-formi-ta-vidi-sotsalnogo-zahistu.html
http://westudents.com.ua/glavy/67749-16-organi-upravlnnya-u-sfer-sotsalnogo-zahistu-ta-zakladi-nadannya-sotsalnih-viplat-sotsalnih-poslug-v-ukran.html
http://westudents.com.ua/glavy/67749-16-organi-upravlnnya-u-sfer-sotsalnogo-zahistu-ta-zakladi-nadannya-sotsalnih-viplat-sotsalnih-poslug-v-ukran.html
http://westudents.com.ua/glavy/67750-17-suchasniy-stan-ta-reformuvannya-sferi-sotsalnogo-zahistu-v-ukran-pravov-pitannya.html
http://westudents.com.ua/glavy/67750-17-suchasniy-stan-ta-reformuvannya-sferi-sotsalnogo-zahistu-v-ukran-pravov-pitannya.html
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3. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 

 

Варіант №8 

1. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

2. Призначення субсидії для оплати житлово-комунальних послуг 

3. Категорії зон радіоактивного забруднення. Правовий режим 

забруднених територій 

 

Варіант №9 

1. Статус осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: 

- учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; 

- потерпілі від Чорнобильської катастрофи; 

- діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи. 

2. Соціальний захист осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС: 

- компенсації та пільги; 

- особливості пенсійного забезпечення 

3. Поняття і зміст статусу ветерана війни та осіб, на яких поширюється 

чинність Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

 

Варіант №10 

1. Пільги ветеранам війни та гарантії їх соціального захисту 

2. Соціальний захист інвалідів за законодавством України 

3. Законодавче визначення поняття ветерана праці та кола осіб, які 

визнаються такими. Пільги ветеранам праці 
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