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І. Загальні положення 

У травні 2007 року Верховна Рада та Президент України прийняли кілька важливих 

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

цілей Проекту. 

 

ІІ. Очікувані зміни для цілей Проекту 

1. Деякі зміни у законодавстві України в травні 2007 р. стосувалися усиновлення 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

1.1. 24 травня Верховна Рада ухвалила Закон України № 1072 „Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо усиновлення”, який, втім, ще не набрав 

чинності. 

1.2. Указ Президента України „Про додаткові заходи щодо захисту прав і законних 

інтересів дітей” № 376 від 04.05.2007 р. також встановив окремі завдання з розвитку 

законодавства в цій сфері. Так, Кабінету Міністрів доручено до 15 червня підготувати 

проект закону про державну підтримку сімей, які усиновили дитину, до 1 серпня 

затвердити програму реформування системи закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також з 1 січня 2008 року запровадити надання державної 

соціальної допомоги на дітей, які проживають в сім’ях опікунів (піклувальників) у розмірі не 

менше двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. 

1.3. Міністерство закордонних справ повідомило про передання ратифікаційних 

грамот Конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та 

співробітництво щодо батьківської відповідальності та захист прав дітей (набере чинності 

для України з 1 лютого 2008 року), і Конвенції про визнання і виконання рішень про 

утримання (чинна з 1 серпня 2008 року) (Лист № 72/14-612/1-1401 від 03.05.2007 р.). 

 

 2. У сфері державної соціальної допомоги, відповідно до Розпорядження КМУ № 

256-р від 03.05.2007 р., затверджено додатковий розподіл обсягу субвенції на виплату 
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державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 

надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за 

принципом „гроші ходять за дитиною” для всіх регіонів України, на суму 13 112 тис. грн.  

  

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

стосуються цілей Проекту, варто зазначити такі.  

3.1. Затверджено перелік заходів щодо фінансування та організації відпочинку та 

оздоровлення дітей у 2007 році (Указ Президента України № 377 від 04.05.2007 р.). 

 Крім того, Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному 

бюджеті для фінансової підтримки заходів із соціального захисту дітей (Постанова КМУ № 

653 від 26.04.2007 р.) визначає фінансування програми Міністерства праці та соціальної 

політики з оздоровлення дітей соціально незахищених категорій. 

3.2. Постанова Верховного Суду України № 3 від 30.03.2007 р. Про практику 

застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про 

позбавлення та поновлення батьківських прав. 

3.3. Затверджено зміни до плану розвитку мережі центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді на 2005-2010 роки, переважно щодо збільшення кількості сільських 

та селищних центрів (Постанова КМУ № 725 від 12.05.2007 р.). 

3.4. Значно розширено перелік платних соціальних послуг, до яких включено 

ведення домашнього господарства та забезпечення супроводження (Постанова КМУ № 

745 від 16.05.2007 р.). 

3.5. Затверджено Державну програму розвитку системи реабілітації та трудової 

зайнятості осіб з обмеженими можливостями, психічними захворюваннями та розумовою 

відсталістю на період до 2011 року (Постанова КМУ № 716 від 12.05.2007 р.). Зокрема, 

передбачено встановити державні нормативи у сфері реабілітації дітей-інвалідів, 

концепцію розвитку та типові положення реабілітаційних установ для дітей-інвалідів. 
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3.6. План заходів щодо виконання Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 

2007-2010 та заходи щодо виконання у 2007 році Плану дій Україна – Європейський Союз 

затверджено, відповідно, Розпорядженнями КМУ № 237-р та 238-р від 26.04.2007 р. 

 

 

ІІІ. Законопроектна робота Верховної Ради 

Попри невизначеність повноважень Верховної Ради України в травні 2007 р., вона 

провадила значну законопроектну роботу, пов’язану з захистом прав дітей. 

Зокрема, законодавчим органом України прийнято за основу законопроект „Про 

внесення змін до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з 

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

соціальної допомоги)” (Постанова Верховної Ради № 1028 від 16.05.2007 р.). 

Повернуто на доопрацювання проект закону України „Про внесення змін до деяких 

законів України (щодо впровадження пробації)”, зокрема, як виду покарань для 

неповнолітніх (Постанова Верховної Ради № 1082 від 24.05.2007 р.)  

Зареєстровано проект Постанови про внесення змін до Регламенту Верховної Ради 

України (щодо запровадження механізму перевірки законопроектів на предмет їх 

відповідності законодавству Європейського Союзу) (№ 3356, подано н.д. М. Комаром). В 

разі прийняття ця перевірка буде застосовуватися на всіх стадіях розгляду і до певних 

законопроектів щодо захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

У травні 2007 року в Верховній Раді України було зареєстровано такі 

законопроекти, які стосуються захисту прав дітей та, відповідно, цілей Проекту: 

1) „Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо підстав скасування 

усиновлення)” (№ 3533, подано н.д. Ю.Мірошниченком). Цей проект забороняє скасування 

усиновлення, за винятком випадків психічних та інших тяжких невиліковних хвороб, про які 

усиновлювачі не знали на час усиновлення; 
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2) „Про внесення змін до деяких законів України (щодо одноразової допомоги при 

народженні у разі усиновлення)” (№ 3529, подано н.д. О.Васильєвим), який дозволяє 

виплату такої допомоги незалежно від віку усиновленої дитини; 

3) „Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування” (№ 3547, подано КМУ). Цей проект упорядковує нарахування 

пенсійного стажу батькам-вихователям ДБСТ та прийомним батькам, які отримують 

грошове забезпечення; 

4) „Про оздоровлення та відпочинок дітей” (№ 3515, подано н.д. В.Харою, 

І.Бондарчуком, Я.Сухим). 
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