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І. Загальні положення
В квітні 2007 року Верховна Рада та Президент України не приймали
законодавчих актів, що стосуються захисту прав вразливих сімей та дітей і,
відповідно, цілей Проекту.

ІІ. Очікувані зміни для цілей Проекту
1. Зміни у законодавстві України в квітні 2007 р. не стосувалися
безпосередньо удосконалення форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування.
2. Важливою зміною законодавства, зокрема, стане проведення з 1 квітня по
31 грудня 2007 року у Київській області експерименту з призначення і виплати
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, за принципом „гроші ходять за дитиною”. Порядок призначення і
виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) і проживають у
сім’ях опікунів (піклувальників), за принципом „гроші ходять за дитиною” в умовах
експерименту затверджено Постановою КМУ № 605 від 04.04.2007 р. Треба
зазначити, на жаль, що проект порядку перерозподілу коштів знову доручено
розробити, по суті, у режимі зворотної чинності, а саме до 1 липня.
Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному
бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку в дитячих оздоровчих таборах,
дитячих центрах „Артек” і „Молода гвардія” (Постанова КМУ № 615 від 10.04.2007
р.) передбачає процедури закупівлі та розподілу путівок у вказані заклади за
бюджетні кошти та розподілу коштів часткової оплати їх вартості.
3. Серед важливих змін у законодавстві України протягом квітня 2007 року,
що стосуються цілей Проекту, варто зазначити такі.
3.1. Схвалено Концепцію реформування системи соціальних послуг
(Розпорядження КМУ № 178-р від 13.04.2007 р.). Основними напрямами
реформування визначено забезпечення розвитку ринку надання соціальних послуг
за умов ефективного контролю якості, цільового управління бюджетними
видатками за умов децентралізації і прозорості, залучення споживачів послуг до
розв’язання власних проблем. Реалізація Концепції потребуватиме розробки і
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прийняття значної кількості нормативно-правових актів, у тому числі міжвідомчого
характеру.
3.2. Затверджено перелік заходів щодо організації медичного забезпечення
відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2007 року (Наказ Міністерства охорони
здоровя № 181 від 11.04.2007 р. та Наказ Міністерства освіти та науки № 319 від
23.04.2007 р.).
3.3. До проекту переліку спеціальностей підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що винесено на громадське
обговорення, у галузі „соціальне забезпечення” пропонується включити нову
спеціальність „соціальна робота” (Лист Міністерства освіти та науки № 1/9-194 від
04.04.2007 р.)

ІІІ. Законопроектна робота Верховної Ради
Верховна Рада в квітні ц.р. провадила активну законопроектну роботу,
пов’язану з захистом прав дітей.
Зокрема, законодавчим органом України прийнято за основу проекти
законів:
1) „Про внесення змін до Закону України „Про соціальну роботу з дітьми та
молоддю в Україні” та деяких інших законодавчих актів” (Постанова
Верховної Ради № 940 від 17.04.2007 р.);
2) „Про міжнародну технічну допомогу” (Постанова Верховної Ради № 848 від
03.04.2007 р.), який є важливим для виконання цілей Проекту;
3) „Про внесення змін до Закону України „Про житловий фонд соціального
призначення” (Постанова Верховної Ради № 915 від 10.04.2007 р.);
4) „Про забезпечення молоді житлом” (Постанова Верховної Ради № 945 від
18.04.2007 р.);
5) „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реабілітації
інвалідів” (Постанова Верховної Ради № 944 від 17.04.2007 р.) у частині
реабілітації дітей-інвалідів.
У квітні 2007 року в Верховній Раді України не було зареєстровано нових
законопроектів, які стосуються захисту прав дітей та, відповідно, цілей Проекту.
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