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І. Загальні положення 
В жовтні 2006 року Верховна Рада України прийняла кілька законодавчих актів, що стосуються 

захисту прав вразливих сімей та дітей і, відповідно, цілей Проекту.  
 
ІІ. Очікувані зміни для цілей Проекту 

1. Зміни у законодавстві в жовтні 2006 р. не стосувалися безпосередньо удосконалення форм 
влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 
2. Для надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми важливою зміною стало затвердження 

Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної 
допомоги (Наказ Міністерства праці та соціальної політики № 345 від 19.09.2006 р.). 

Значні зміни для фінансування соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, а також особам, які мали статус таких дітей, передбачає закон України „Про 
внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування” № 230 від 05.10.2006 р. Проте, цей закон набирає чинності 
лише з січня 2008 р. 
 

3. У жовтні 2006 року Україна приєдналася до кількох міжнародних конвенцій, що стосуються 
цілей Проекту, які були подані влітку ц.р. на ініціативу Президента України.  

Перед усе, це так звані Гаазькі конвенції, зокрема, Конвенція про юрисдикцію, право, що 
застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів 
захисту дітей від 19.10.1996 р. (закон України № 136 від 14.09.2006 р.) та Конвенція про визнання і 
виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання (закон України № 135 від 14.09.2006 р.), які 
регулюють питання захисту майнових прав дітей, а також сплати та одержання аліментів 

Конвенція про контакт з дітьми від 15.05.2003 р. ратифікована Законом України № 166 від 
20.09.2006 р. 

Ратифіковано також Європейську конвенцію про громадянство від 06.11.1997 р. (Закон України 
№ 163 від 20.09.2006 р.). Ця конвенція регулює питання громадянства дітей, пов’язані з усиновленням, 
множинним громадянством для дітей, які мають право на громадянство кількох країн, тощо. 

Україна, нарешті, приєдналася до Європейської соціальної хартії (переглянутої) від 03.05.1996 
р. (Закон України № 137 від 14.09.2006 р.) Зокрема, визнано обов’язковими для виконання статті 8 
(права працюючих жінок на охорону материнства), 14 (право на користування соціальними службами), 
16 та 17 (право сімей, дітей та підлітків на соціальний, економічний і правовий захист), 27 (право 
працівників із сімейними обов’язками на рівні можливості та рівне ставлення), 30 (право на захист від 
соціального відчуження), та 31 (право на житло). 

Прийнято Закон України „Про дитяче харчування” № 142 від 14.09.2006 р. Цей закон набере 
чинності в січні 2007 року і передбачає додаткові гарантії забезпечення всіх немовлят якісним 
харчуванням за пільговими умовами. 

Затверджено Типові структуру та штатні нормативи працівників центрів для ВІЛ-інфікованих 
дітей та молоді (Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту № 3075 від 08.09.2006 р.), а також 
схеми посадових окладів для керівних працівників і спеціалістів обласних та міських центрів 
соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді (Наказ Міністерства праці та соціальної політики № 36 від 
06.10.2006 р.). 



 

ІІІ. Законопроектна робота Верховної Ради 
У жовтні 2006 р. в Верховній Раді зареєстровано проект Закону України „Про внесення змін до 

деяких законів України (відносно впровадження пробації)” (№ 2253, подано н.д. Фельдманом О.Б.) 
передбачає внесення поправок до Кримінального кодексу та інших законів щодо призначення 
неповнолітнім, які раніше не звільнялися від покарань, пробації за місцем проживання на строк від 
трьох місяців до двох років згідно з індивідуальним планом соціальної реабілітації. 

Крім того, на 3 листопада ц.р. заплановано розгляд проекту Закону України „Про захист 
персональних даних” з пропозиціями Президента України від 07.04.2006 (№ 0808) і проекту Закону 
України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки” (№ 
0815). Ці закони можуть вплинути на порядок ведення особових справ, реєстрів та інших офіційних баз 
даних, пов’язаних з цілями Проекту. 
 
Згідно з Указом Президента № 82 від 09.10.2006 р. КМУ має протягом місяця визначити склад 
делегації для проведення переговорів з Європейською Комісією про укладення нового базового 
договору, який замінить діючу Угоду про партнерство та співробітництво між Україною та 
Європейським союзом, ратифіковану в листопаді 1994 р. 
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