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І. Загальні положення
В червні 2006 року тривала підготовка законодавчих актів, що стосуються захисту прав вразливих
сімей та дітей і, відповідно, цілей Проекту. Проте, їх прийняття надалі гальмувалося невизначеністю
розподілу парламентських фракцій.
ІІ. Очікувані зміни для цілей Проекту
1. Зміни у законодавстві в червні 2006 р. не стосувалися удосконалення форм влаштування дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування.
2. В червні не відбулося також змін порядку надання та розмірів окремих видів соціальної допомоги
сім’ям з дітьми.
3. Серед важливих змін у законодавстві у червні 2006 року, що стосується цілей Проекту, варто
зазначити схвалення Концепції формування безоплатної правової допомоги відповідно до
Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод (Указ Президента № 509 від
09.06.2006 р.). Цей акт передбачає заходи щодо поліпшення доступу до правосуддя, важливі для цілей
Проекту, оскільки статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вимагає
кваліфікованої правової допомоги у численних судових справах.
Концепція передбачає послідовне впровадження: 1) первинної правової допомоги (доступ до
правової інформації, довідок і роз’яснень, допомоги у доступі до правосуддя і досудового
посередництва) для всіх осіб, яку можуть надавати державні органи і приватні особи, що визначаються
на конкурсній основі; і 2) визначення критеріїв доступу до вторинної правової допомоги, які надаються
адвокатами (захист від обвинувачення, складання процесуальних документів, представництво у судах)
в інтересах правосуддя та з огляду на скрутні життєві обставини особи.
Результатом здійснення Концепції має стати прийняття законопроекту про правову допомогу,
кількох кодексів України в новій редакції, поправок до закону „Про адвокатуру” та бюджетних
положень.
ІІІ. Законопроектна робота Верховної Ради
Протягом червня новообраний склад Верховної Ради надалі працював не досить регулярно, але значну
увагу приділив захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Серед щойно зареєстрованих проектів законів України прямо стосується цілей Проекту:
1) проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про державний бюджет
України на 2006 рік” (щодо державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді) (№ 1083,
подано народним депутатом О.В. Журавко). Цей проект передбачає збільшення субвенції
загального фонду на надання центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальних
послуг сім'ям, дітям та молоді, спрямованих на раннє виявлення, облік і забезпечення
соціального супроводу сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, розвиток та
функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.
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2) Проект Закону України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (щодо
фінансування центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді) (№ 1082, подано н. д. О.В.
Журавко), який полегшує процедуру фінансування витрат на утримання відповідних центрів, а
також на виконання програм і заходів місцевих державних соціальних служб.
3) Проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інвалідам” (№ 1077,
подано н. д. В.М. Сушкевичем і В.В. Тереном), що передбачає збільшення кола осіб, які мають
право на таку допомогу, та обрахунок розміру державної соціальної допомоги сукупно з
кількох підстав.
4) Проект Закону України „Про забезпечення молоді житлом” (№ 1074, подано н. д. Є.В.
Філіндашем) стосується спрощення процедур житлового кредитування молодих сімей, що
може сприяти скороченню кількості кризових сімей.
5) Проект Закону України „Про Єдиний реєстр персональних даних фізичних осіб” (№ 1081,
подано н. д. Л.Ф. Кириченком). Наслідки формування такого реєстру під юрисдикцією
міністерства внутрішніх справ та багаторівневого доступу до інформації, що дозволяє
ідентифікувати особу за без паперовою технологією, можуть мати серйозний вплив на
формування інших баз даних, як-от потенційних учасників сімейних форм влаштування дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
6) Проект Закону України „Про інформаційно-аналітичне забезпечення у сфері соціального
захисту населення” (№ 1070, подано н. д. Сушкевичем В.М. і Томенком М.В.) стосується
моніторингу даних про осіб, захист яких належить до цілей Проекту.
Крім того, Президент України подав проекти законів:
1) „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням до
Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення” (№ 1068),
що стосується переважно Сімейного кодексу та процесуальних кодексів.
2) „Про приєднання України до Конвенції про визнання і виконання рішень стосовно утримання”
1973 року (№ 0013).
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