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І. Загальні положення 
В березні 2007 року Верховна Рада та Кабінет Міністрів України прийняли кілька 

законодавчих актів, що стосуються захисту прав вразливих сімей та дітей і, відповідно, 

цілей Проекту. 

 
 

ІІ. Очікувані зміни для цілей Проекту 

1. Важливі зміни стосовно порядку влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, внесено Спільним наказом міністерств охорони 

здоров’я, у справах сім’ї, молоді та спорту, а також освіти та науки № 302/80/49 від 

02.02.2007 р. Цей наказ затвердив Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування й соціального захисту дітей, до сімейних 

форм виховання. Зокрема, визначено перелік необхідних документів, зразки та порядок 

виправлення розбіжностей у цих документах, процедуру складання акту про передання 

дитини і зняття дитини з первинного обліку. 

31 березня ц.р. набув чинності Наказ МССМС № 588 від 28.02.2007 р. „Про 

затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і 

служб у справах неповнолітніх у процесі створення та забезпечення діяльності прийомних 

сімей та дитячих будинків сімейного типу. 

 

 2. Зміни законодавства у березні ц.р. не стосувалися безпосередньо соціальної 

допомоги дітям, але постановами КМУ затверджено важливі для захисту прав дітей 
акти.  

Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті 

для проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю (Постанова КМУ № 436 

від 14.03.2007 р.) визначає напрями використання таких коштів та особливості закупівель 

товарів і послуг, процедури контролю Держсоцслужби та інших державних органів. 

Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті 

для здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань захисту дітей та 

заходів, спрямованих на подолання дитячої безпритульності і бездоглядності  (Постанова  

КМУ № 549 від 28.03.2007 р.) передбачає розподіл цих коштів Департаментом з 

усиновлення і захисту прав дитини за погодженням з МССМС. 

Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті 

для здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді, жінок та сім’ї  

(Постанова КМУ № 548 від 28.03.2007 р.) також передбачає процедури розподілу коштів 
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на заходи сімейної, ґендерної та демографічної політики МССМС, зокрема, на заходи 

щодо запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. 

Набрав чинності Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у 

державному бюджеті для державної підтримки виконання молодіжними і дитячими 

громадськими організаціями загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, 

жінок та сім’ї (Постанова КМУ № 416 від 07.03.2007 р.). 

 Крім того, затверджено Порядок використання у 2007 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на облаштування закладів, які надають соціальні послуги 

дітям та молоді (Постанова КМУ № 439 від 14.03.2007 р.). Зокрема, визначено перелік 

закладів, яким виділяються кошти для проведення ремонтних робіт, а також придбання 

обладнання та інвентарю.  

Значні зміни у використанні бюджетних коштів у 2008 році передбачено своєрідним 

пілотним документом – Декларацією цілей та завдань бюджету на 2008 рік (Бюджетною 

декларацією) (Постанова КМУ № 316 від 01.03.2007 р.).  

Зокрема, передбачено здійснення заходів із запровадження середньострокового 

планування, розробки державних цільових програм на підставі довгострокових пріоритетів 

у програмних документах КМУ, запровадження постійного моніторингу виконання 

бюджетних програм, інституту державних бухгалтерів, казначейських посвідчень право 

чинів розпорядників бюджетних коштів, розробку національних стандартів бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності для державного сектору і внесення відповідних змін до 

Бюджетного кодексу. 

Зворотну чинність із січня 2007 року мають певні зміни до Єдиної тарифної сітки з 

оплати праці працівників бюджетної сфери, зокрема, щодо соціальних працівників 

(Постанова КМУ № 397 від 07.03.2007 р.). 

 

3. Серед важливих змін у законодавстві України протягом березня 2007 року, 

що стосуються цілей Проекту, варто зазначити такі.  

3.1. Затверджено План заходів щодо виконання у 2007 році Загальнодержавної 

програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу 

(Розпорядження КМУ № 90-р від 07.03.2007 р.). 

3.2. Внесено зміни до Указу Президента „Про порядок офіційного оприлюднення 

нормативно-правових актів та набрання ними чинності” № 503 від 10.06.1997 р. Цей указ 

уточнює, зокрема, строки їх публікації та набрання чинності. 

3.3. З 20 березня 2007 р. набрав чинності Закон України „Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо органів і служб у справах неповнолітніх та 

спеціальних установ для неповнолітніх” № 609 від 07.02.2007 р. В ньому уточнено 
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компетенцію територіальних органів МССМС та доповнено перелік цих установ розділами 

про центри соціально-психологічної реабілітації дітей та про соціально-реабілітаційні 

центри (дитячі містечка), типові положення про які затверджує Кабінет Міністрів. 

3.4. Затверджено Державну програму протидії торгівлі людьми на період до 2010 

року (Постанова КМУ № 410 від 07.03.2007 р.). 

3.5. 6 березня ц.р. Міністерством юстиції зареєстровано Типове положення про 

центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (Наказ Мінпраці № 48 від 13.02.2007 р.). 

 

 

ІІІ. Законопроектна робота Верховної Ради 
Верховна Рада в березні 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 деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

законодавства України щодо протидії насильству в сім’ї” (Постанова Верховної 

Ради № 690 від 22.02.2007 р.).  

2) „Про змін до деяких законодавчих актів України щодо усиновлення” (Постанова 

Верховної Ради № 786 від 20.03.2007 р.). 

 

Зареєстровано такі законопроекти (на заміну), які стосуються захисту прав дітей та, 

відповідно, цілей Проекту: 

1)  „Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів 

України (щодо відповідальності за використання дитини для жебракування)” (№ 

2867, подано н.д. Ю. Мірошниченком) 

2) „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових 

гарантій особам, які усиновили дітей” (№ 3275, подано н.д. О.Фельдманом); 

3) „Про внесення змін до деяких законів України щодо прогресивної шкали 

одноразової допомоги при народженні другої дитини та наступних дітей” (№ 3281, 

подано н.д. О.Фельдманом); 

4) „Про внесення змін до Закону України „Про державну допомогу сім’ям із дітьми”” 

(№ 3403, подано н.д. В. Писаренком); 

5) „Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу” (№ 3286, подано 

КМУ); 

6) „Про внесення змін до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам 

з дитинства та дітям-інвалідам” (щодо порядку звернення за призначенням 

соціальної допомоги) (№ 3311, подано н.д. О. Васильєвим) 
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Втім, знято з розгляду проект закону „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” 

(№ 0958) на підставі Постанови Верховної Ради № 546 від 15.03.2007 р. 

Досі залишається невизначеним стан проекту закону „Про захист персональних 

даних” (№ 0808) – згідно з Постановою Верховної Ради № 70 від 20.02.2007 р., цей проект 

підлягає доопрацюванню комітетом з питань науки та освіти і повторному поданню. 

 


