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І. Загальні положення
В серпні 2006 року, нарешті, було сформовано новий уряд України. Проте, Президент України
та Кабінет Міністрів не приймали законодавчих актів, що стосуються захисту прав вразливих сімей та
дітей і, відповідно, цілей Проекту.
На 20 грудня ц.р. Верховна Рада планує провести парламентські слухання „Про становище
молоді в Україні (щодо підтримки молодої сім’ї, посилення соціального захисту дітей та молоді у 20012006 роках)” (Постанова ВР № 65 від 03.08.2006 р.).
ІІ. Очікувані зміни для цілей Проекту
1. Зміни у законодавстві в серпні 2006 р. не стосувалися безпосередньо удосконалення форм
влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
1.1. Проте, треба зазначити, що Верховна Рада ухвалила закон „Про ратифікацію Європейської
Конвенції про здійснення прав дітей” № 69 від 03.08.2006 р., який ще не набрав чинності. Як вказано у
попередньому огляді, Президент ініціював ратифікацію цього міжнародного договору, що
поширюється на розгляд судами справ щодо усиновлення, встановлення опіки та піклування,
визначення місця проживання, позбавлення або оспорювання батьківських прав, інших питань про
відносини між дитиною та батьками, а також інших питань, що стосуються дитини особисто або її сім’ї
(виховання, поновлення батьківських прав, управління майном тощо).
2.1. 13 серпня ц.р. набув чинності закон України „Про приєднання України до Міжнародної
Конвенції про стягнення аліментів за кордоном” № 15 від 20.07.2006 р., який уповноважує
Міністерство юстиції України вживати заходи, пов’язані з поданням та виконанням заяв, судових
рішень та інших документів, необхідних для стягнення аліментів з відповідачів, які знаходяться на
території інших держав-учасниць Конвенції.
3. Інших важливих змін у законодавстві у серпні 2006 року, що стосується цілей Проекту, не відбулося.
ІІІ. Законопроектна робота Верховної Ради
Протягом серпня в Верховній Раді зареєстровано кілька проектів законодавчих актів, які прямо
стосується цілей Проекту:
1) Проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України з питань надання
державної допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами” (№ 1286, подано н.д. Щербанєм А.В.)
пропонує встановити мінімальний розмір допомоги по вагітності і пологах не менше
встановленого законом розміру прожиткового мінімуму працездатної особи (в тому числі
скасувати мінімальний розмір допомоги у 25% суми прожиткового мінімуму);
2) Проект Закону України „Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо збільшення
розміру аліментів на дітей” (№ 2014, подано н.д. Томенком М.В.) також передбачає
встановлення мінімального розміру аліментів на дітей не менше встановленого законом
розміру прожиткового мінімуму замість чинної норми щодо 30% розміру прожиткового
мінімуму.
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