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І. Загальні положення
У вересні 2007 року Верховна Рада і 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 у вересні 2007 р. не стосувалися
безпосередньо удосконалення форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування.
2. У сфері державної соціальної допомоги, відповідно до Розпорядження
КМУ № 801-р від 27.09.2007 р., затверджено додатковий розподіл субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 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” загалом на суму 5 215 тис. грн.
3. Серед важливих змін у законодавстві України протягом вересня 2007
року, що стосуються цілей Проекту, варто зазначити такі.
3.1. Затверджено Типове положення про службу у справах дітей обласної,
Київської та Севастопольської міської державної адміністрації (Постанова КМУ №
1068 від 30.08.2007 р.). Ці структурні підрозділи підзвітні і підконтрольні головам
відповідних адміністрацій та координують діяльність інших місцевих органів
виконавчої влади щодо соціального захисту дітей. Крім того, на служби у справах
дітей покладається ведення державної статистики щодо дітей, контроль за
додержанням вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування,
усиновлення та інших форм влаштування дітей, представляти інтереси дітей у
судах та виконувати інші функції. Указана постанова КМУ затвердила також
Типове положення про службу у справах дітей районної, районної у містах Києві та
Севастополі державних адміністраціях.
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3.2. Відповідно до Постанови КМУ № 1087 від 05.09.2007 р. „Про
консультативно-дорадчі органи з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного
розвитку та протидії торгівлі людьми” утворено Міжвідомчу раду, яку очолює
міністр у справах сім’ї, молоді та спорту доручено. До функцій ради, зокрема,
включено інформування громадськості про стан реалізації державної політики з
питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі
людьми; формування експертних та робочих групах для підготовки пропозицій
щодо державної політики, а також щорічних доповідей у цій сфері.

ІІІ. Законопроектна робота Верховної Ради
У вересні 2007 року Верховна Рада працювала у фракціях та комітетах.
Отже, не було розглянуто жодних законопроектів, що безпосередньо стосуються
захисту прав дітей та, відповідно, цілей Проекту.
Проект Закону України „Про державний бюджет України на 2008 рік” (№
4000 від 14.09.2007 р., подано Кабінетом Міністрів) прийнято до розгляду на
підставі Постанови ВР № 1254 від 20.09.2007 р. Втім, прийняття закону має
здійснювати уже новий склад ВР.
Зокрема, законопроект передбачає:
1)

надання державної допомоги сім’ям з дітьми за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам: на першу дитину – 11.700 грн.,
на другу дитину - 25.000 грн., на третю і наступну дитину – 50.000 грн.
Одноразові виплати при народженні першої дитини в сумі 4.800 грн., другої
дитини – 4.840 грн., третьої та наступної дитини – 5.000 грн., решта на
першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців, на другу дитину
– 24 місяців, на третю і наступну дитину – 36 місяців рівними частинами у
порядку, встановленому КМУ (стаття 51);

2)

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
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"
у сумі 99,6 млн. грн. (стаття 41);
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3)

розмір прожиткового мінімуму у розрахунку на місяць для дітей віком від 6
до 18 років: з 1 січня 2008 року - 633 грн., з 1 квітня - 643 грн., з 1 жовтня 658 грн. (стаття 58);

4)

стипендії для учнів професійно-технічних і студентів вищих навчальних
закладів І-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування в розмірі відповідно 500 і 1060 грн. на місяць
(стаття 60).
Втім, треба зазначити, що зареєстрований законопроект наразі не містить

положень, передбачених Указом Президента України № 849 від 12.09.2007 р. „Про
рішення Ради національної безпеки та оборони України від 4 вересня 2007 року
„Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення
життєвого рівня населення у 2008 році””. Зокрема, в проекті закону про державний
бюджет України на 2008 рік КМУ доручалося з 1 січня 2008 року:
1)

запровадити окремий вид допомоги для дітей із багатодітних сімей у розмірі
не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на
місяць;

2)

встановити для учнів вищих та професійно-технічних навчальних закладів з
числа дітей-сиріт стипендії у розмірі не менше двох прожиткових мінімумів
на місяць;

3)

запровадити додаткові соціальні гарантії багатодітним сім’ям, в тому числі:
позачергове надання соціального житла сім’ям та одиноким батькам, які
мають п’ятьох дітей або більше, а також у разі одночасного народження
трьох або більше дітей; збільшення надбавки до пенсії за особливі заслуги
до 35-40% основної пенсії матерям, які народили п’ятьох дітей або більше і
виховали їх до шестирічного віку, а також жінкам, відзначеним почесним
званням України „Мати-героїня”; забезпечення пільгових умов прийому та
звільнення від сплати за навчання в навчальних закладах усіх рівнів дітей із
багатодітних сімей, які мають п’ятьох або більше дітей.
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