Узагальнення результатів роботи Верховної Ради України
дев‘ятої сесії шостого скликання з питань захисту прав дитини
1 вересня 2011 - 15 січня 2012 року
Загальний огляд:
Під час дев’ятої сесії шостого скликання Верховна Рада України розглянула
21 законопроект, що безпосередньо або опосередковано стосувалися питання
прав дитини.
Із них 10 прийняті та підписанні Президентом, 4 пройшли перше читання, 6
– відхилено, знято з розгляду, не включено до порядку денного чи не були
підтриманні парламентом і один повернуто на доопрацювання.
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Прийняті
4
Схвалені у першому читанні
Відхилені, зняті з розгляду, не включені до порядку денного чи не були підтримані парламентом
Повернуто на доопрацювання

Ініціаторами розглянутих законопроектів були Президент
законопроекти, Кабінет міністрів України – 5, народні депутати – 14.
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Народні депутати

Кабінет міністрів України

Президент

Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується
шведською громадською організацією Save the Children Sweden
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Ініціаторами 14 розглянутих законопроектів були 27 народних депутатів.
Із розглянутих законопроектів лише 4 доопрацьовувались у Верховній Раді
України (з них 3 прийняті та 1 законопроект відхилено). До проектів, які
доопрацьовувались у ВРУ пропозиції надали 48 парламентарів та Національний
банк України. Найбільше депутатів (36 осіб) вносили правки до проекту закону
№ 9127 (детальніше на стор.5).
Найактивнішою фракцію у ініціювання та доопрацювання проектів законів,
які впливають на дітей і були розглянуті на 9 сесії шостого скликання була
Фракція Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» (20 депутатів з 65).
Ухвалені законопроекти:
За результатами роботи було прийнято 10 законів, які безпосередньо або
опосередковано стосувалися питання прав дитини.
Всі надіслані на підпис Президенту України прийняті Верховною Радою
України закони були повернені із підписом Глави держави.
За час минулої сесії було прийнято закони, ініційовані майже різним колом
суб‘єктів законодавчої ініціативи, зокрема, 3 закони - Кабінету Міністрів України,
2 закони – Президента України. Також 5 законопроектів, що набули статусу
законів, були внесені до Верховної Ради України народними депутатами України.
Реалізовані депутатські законодавчі ініціативи були представлені народними
депутатами України
різних фракцій і груп, зокрема, Партії регіонів,
Комуністичної партії, фракції Народної партії, групи «Реформи заради
майбутнього», фракції Блоку «Наша Україна – Народна самооборона».
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Народні депутати

Кабінет міністрів України

Президент

Прийняті закони відповідним чином впливають на права та інтереси всіх
дітей, а також окремих категорій таких як діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування; діти шкільного віку; новонароджені діти; діти з
інвалідністю у сфері забезпечення прав на рівень життя, необхідний для
фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку (достатній
життєвий рівень); на виховання у натуральній сім‘ї; на освіту; на життя,
виживання і здоровий розвиток; на виховання в біологічній сім‘ї; на майно, на
житло та майно тощо.
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Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується
шведською громадською організацією Save the Children Sweden

Номер
закону

3701VI

3736VI

Дата
прийнят
тя
ВРУ

Повернут
о
з
підписом
Президен
та
06.09.2011 Про внесення зміни до статті 18 30.09.2011
Закону України "Про загальну
середню
освіту"
щодо
запобігання дискримінації при
вступі до початкової школи
Закон України про внесення
змін до статті 13 Закону України
30.09.2011
09.09.2011
"Про державну реєстрацію актів
цивільного стану"
Назва прийнятого закону

Номе
р
проек
ту

Дата
реєстрації

Суб‘єкт
законодавчої
ініціативи

6515

10.06.2010

О.Фельдман

8544

19.05.2011

Кабінет
Міністрів
України
Павленко Е.

3738VI

Закон України про внесення
09.09.2011 змін до Сімейного кодексу
України щодо усиновлення

30.09.2011

3657

03.02.2009

3760VI

Закон України про внесення
зміни до статті 123 Сімейного
кодексу України щодо
20.09.2011 визначення батьків дитини,
народженої в результаті
застосування допоміжних
репродуктивних технологій

11.10.2011

8212

10.03.2011

20.09.2011 Про протидію торгівлі людьми

11.10.2011

8469

10.05.2011

Про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства

20.10.2011

8570

26.05.2011

18.11.2011

0227

27.09.2011

Президент
України

10.01.2012

0238

22.11.2011

Президент
України

11.01.2012

8315

31.03.2011

31.01.2012

8668

15.06.2011

3739VI
3773VI

3990VI

4209VI

4213VI
4314VI

22.09.2011

Про ратифікацію Угоди між
Україною та Естонською
02.11.2011 Республікою у сфері соціального
забезпечення
Про ратифікацію Угоди між
Україною та Португальською
21.12.2011 Республікою про соціальне
забезпечення
Закон України про внесення
22.12.2011 змін до деяких законів України
щодо прав інвалідів
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
12.01.2012 щодо посилення захисту
майнових прав дітей

Цибенко П.
Крук Ю.
Лук‘янова К.

О.Зарубінський
Кабінет
Міністрів
України

Кабінет
Міністрів
України
Толстенко В.
Самойлик К.

Схвалені у першому читанні:
У першому читанні Верховною Радою України було схвалено 4
законопроекти, які безпосередньо чи опосередковано стосувалися питання прав
дитини. З них - один законопроект були поданий за ініціативи Кабінету Міністрів
України, 3 інших - народними депутатами БЮТ, ПР, НУ.
Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується
шведською громадською організацією Save the Children Sweden
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Народні депутати

Кабінет міністрів України

Законопроекти, що були прийняті в першому читанні в основному
стосувалися тих прав, що дотичні до всіх дітей без виокремлення на їх
вразливість, а також окремо – дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах. Зазначені законопроекти піднімали питання у сфері прав дітей: на
рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і
соціального розвитку (достатній життєвий рівень); на захист від будь-яких
форм насильства, жорстокого поводження, зокрема сексуальної експлуатації та
торгівлі дітьми; на особисту свободу та недоторканість тощо.

Номер Дата

Назва проекту

8588

Проект Закону
про внесення
змін до
Сімейного
кодексу України
(щодо
підвищення рівня
мінімального
шлюбного віку)

8319

31.05.2011

31.03.2011

Проект Закону
про внесення
змін до деяких
законів України
щодо надання
соціальних
послуг

Суб‘єкт
законодавчої
ініціативи
Томенко М.,
Корж В.,
Суслов Є.,
Бондаренко О.

Прийняття Категорії
у першому дітей
читанні
07.12.2011
неповнолітні
діти

Категорії прав
дитини

КМУ

06.09.2011

право на
рівень життя,
необхідний
для фізичного,
розумового,
духовного,
морального і
соціального
розвитку
(достатній
життєвий
рівень)

діти, що
перебувають
у складних
життєвих
умовах

Загальні
принципи
(недопущення
дискримінації,
повага до
поглядів
дитини)

Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується
шведською громадською організацією Save the Children Sweden
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9135

9289

09.09.2011

13.10.2011

Проект Закону
про внесення
змін до
Кримінального
та Кримінальнопроцесуального
кодексів України
(щодо злочинів
проти
моральності у
сфері статевих
стосунків)

Проект Закону
про внесення
змін до деяких
законів України
щодо реєстрації
місця
проживання та
місця
перебування
фізичних осіб в
Україні

Шемчук В.

07.12.2011

всі діти

Право на
захист від
будь-яких
форм
насильства,
жорстокого
поводження,
зокрема
сексуальної
експлуатації та
торгівлі
дітьми; право
на особисту
свободу та
недоторканість

Олійник В.

10.01.2012

всі діти

Загальні
засоби

Неприйняті законопроекти:
Верховною Радою України розглядалися 6 законопроектів та за
результатами роботи з ними були відхилені, зняті з розгляду, не включені до
порядку денного чи не були підтримані парламентом. Ініціаторами згаданих
законопроектів були народні депутати України різних блоків і фракцій, а також
законопроект поданий КМУ. Законопроект 9127 мав досить широкий резонанс,
викликав низку акцій, протестів соціально-вразливих категорій населення,
зокрема, осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(«чорнобильці»), осіб, які є учасниками бойових дій («афганці»), дітей війни та
інших. Виборцям було обіцяно, що законопроект не буде розглядатися
(законопроект був прийнятий у першому читанні з порушенням процедури
розгляду). Тому було знайдено інший спосіб для обмеження права вразливих
категорій осіб на соціальні виплати, пільги та інші гарантії, встановлені законами
України. 26 грудня 2011 було прийнято рішення конституційного суду, яким
визнано, соціальні виплати, пільги, державні гарантії, в тому числі дітям, що
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дітям, інвалідність яких
пов‘язана з наслідками аварії на ЧАЕС надаються у порядку та розмірах,
встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних фінансових
ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України.

Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується
шведською громадською організацією Save the Children Sweden
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Народні депутати

Кабінет міністрів України

Законопроекти, що були відхилені, зняті з розгляду чи не були підтримані
парламентом стосувалися більше окремих категорій дітей. Зокрема, дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей, що
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; дітей у конфлікті з законом,
новонароджених дітей; дітей, що не досягли 16 років; дітей шкільного віку.
Зазначеними законопроектами порушувалися питання прав дітей на рівень життя,
необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального
розвитку (достатній життєвий рівень); на освіту; на охорону здоров‘я та
оздоровлення; на життя, виживання і здоровий розвиток; право на захист від
дискримінації в залежності від походження; на справедливе та гуманне
правосуддя, на правову допомогу; право на безпечне для життя і здоров‘я
довкілля; на захист від будь-яких форм насильства, жорстокого поводження,
зокрема сексуальної експлуатації та торгівлі дітьми; право на особисту свободу та
недоторканість; соціальне благополуччя; право на збереження індивідуальності.

Ном
ер

Дата
реєстрації

Назва проекту

7004

19.07.2010

Проект Закону про
внесення змін до
деяких
законодавчих актів
(щодо уточнення
положень стосовно
надання
усиновлювачам
відпустки
для
адаптації
усиновленої
дитини)

Суб‘єкт
законодавчої
ініціативи
Колоцей Ю.
Самойлик К.,
Прутнік Е. ,
Плотніков О.,
Скибінецький
О.,
Литвин Ю.

Дата

Форма

Категорії
дітей

Категорії
прав дитини

08.09.201
1

Закон
відхилен
о

діти-сироти
та діти,
позбавлені
батьківськог
о піклування

право дітей,
позбавлених
можливості
виховуватися
у натуральній
сім‘ї, на опіку
в прийомних
сім‘ях та в
закладах
сімейного
типу

Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується
шведською громадською організацією Save the Children Sweden
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8137

21.02.2011

Проект закону про Тищенко О.
медіацію

23.09.201
1

Проект
не
прийнято

Діти, що
знаходяться
у конфлікті з
законом

Право на
справедливе
та гуманне
правосуддя,
на правову
допомогу

7193

01.10.2010

Проект Закону про Оробець Л.
внесення змін до
Закону
України
"Про
дошкільну
освіту"
(про
розширення прав
суб'єктів
дошкільної освіти)

04.10.201
1

Проект
не
прийнято

діти
дошкільного
віку

право на
освіту, основи
охорони
здоров‘я

9127

08.09.2011

Проект Закону про КМУ
гарантії держави
щодо
виконання
рішень суду

07.02.201
1

В
порядок
денний
не
включено

діти, що
постраждали
внаслідок
аварії на
ЧАЕС; діти з
інвалідністю

9136

09.09.2011

Проект Закону про
внесення змін до
Кримінального та
Кримінальнопроцесуального
кодексів України
(щодо статевих
зносин з особою,
яка не досягла 16річного віку)

07.12.201
1

Знято з
розгляду

діти, що не
досягли 16
років

право на
охорону
здоров’я та
оздоровлення;
право на
безпечне для
життя і
здоров‘я
довкілля;
право на
рівень життя,
необхідний
для фізичного,
розумового,
духовного,
морального і
соціального
розвитку
(достатній
життєвий
рівень)
Право на
захист від
будь-яких
форм
насильства,
жорстокого
поводження,
зокрема
сексуальної
експлуатації
та торгівлі
дітьми; право
на особисту
свободу та
недоторканіст
ь

Шемчук В

Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується
шведською громадською організацією Save the Children Sweden
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9201

22.09.2011

Проект Закону про
допомогу сім'ям,
які не можуть мати
дітей

Рибаков
І., 07.12.201
Сорочинська- 1
Кириленко Р.,
Каплієнко В.,
Камчатний В.,
Гасюк П

Проект
не
прийнято

новонародже
ні діти

соціальне
благополуччя;
право на
збереження
індивідуально
сті

Відправлено на доопрацювання:
Крім того, Верховною Радою України на восьмій сесії було розглянуто та за
результати голосування повернуто на доопрацювання ініціатору внесення 1
законопроект, який стосується прав дітей опосередковано, зокрема, права на
збереження індивідуальності; визначення дитини; загальні принципи
(недопущення дискримінації, повага до поглядів дитини тощо)

Номе
р

8282

Дата
реєстрації

23.03.2011

Назва проекту
Проект Закону про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України (щодо обмежень у
використанні допоміжних
репродуктивних технологій)

Суб‘єкт
законодавчої
ініціативи
Лук‘янова К.

Дата

Форма

20.09.2011

Повернуто
на
доопрацюва
ння
ініціатору
внесення

Депутати, які ініціювали та вносили правки до зазначених проектів законів.
Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України
1. Грицак В.М. (вносив правки),
2. Гуменюк І.М. (вносив правки),
3. Ківалов С.В. (вносив правки),
4. Ковалевська Ю.С. (ініціював)
5. Козуб О.А. (вносив правки),
6. Колесніченко В.В. (вносив правки),
7. Колоцей Ю.О. (ініціював),
8. Корж В.П. (ініціював),
9. Корж П.П. (вносив правки),
10.Мельник П.В. (вносив правки),
11.Олійник В.М. (ініціював),
12.Павленко Е.І. (ініціював),
13.Плотніков О.В. (ініціював),
14.Прутнік Е.А. (ініціював),
15.Толстенко В.Л. (ініціював),
16.Фельдман О.Б. (ініціював),
17.Хара В.Г. (вносив правки),
18.Чечетов М.В. (вносив правки),
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19.Шпенов Д.Ю. (вносив правки).
Фракція "Блок Юлії Тимошенко - "Батьківщина"
1. Бондаренко О.Ф. (ініціював),
2. Гнаткевич Ю.В. (вносив правки),
3. Ковзель М.О. (вносив правки),
4. Королевська Н.Ю. (вносив правки),
5. Одарченко Ю.В. (вносив правки),
6. Олійник В.С. (вносив правки),
7. Павловський А.М. (вносив правки)
8. Скибінецький О.М. (ініціював),
9. Суслов Є.І. (ініціював),
10.Сушкевич В.М. (вносив правки – 2 законопроекти),
11.Тищенко О.І. (ініціював),
12.Швець В.Д. (вносив правки),
13.Шишкіна Е.В. (вносив правки),
14.Шустік О.Ю. (вносив правки),
15.Яворівський В.О. (вносив правки).
Фракція Блоку "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА"
1. Ар'єв В.І. (вносив правки),
2. В'язівський В.М. (вносив правки),
3. Гриценко А.С. (вносив правки),
4. Гуменюк О.І. (вносив правки у 2 законопроекти),
5. Джоджик Я.І. (вносив правки),
6. Кармазін Ю.А. (вносив правки у 3 законопроекти),
7. Карпук В.Г. (вносив правки),
8. Катеринчук М.Д. (вносив правки),
9. Ключковський Ю.Б. (вносив правки),
10.Князевич Р.П. (вносив правки у 2 законопроекти),
11.Круць М.Ф. (вносив правки),
12.Куликов К.Б. (вносив правки),
13.Лук’янова К.Є. (ініціювала – 2 законопроекти),
14.Мартиненко М.В. (вносив правки)
15.Марущенко В.С. (вносив правки),
16.Оробець Л.Ю. (ініціювала),
17.Петьовка В.В. (вносив правки у 2 законопроекти),
18.Чорноволенко О.В. (вносив правки),
19.Шемчук В.В. (ініціював – 2 законопроекти),
20.Яценюк А.П. (вносив правки),
Фракція Комуністичної партії України
1. Матвєєв В.Й. (вносив правки),
2. Самойлик К.С. (ініціювала 2 законопроекти),
3. Симоненко П.М. (вносив правки),
4. Цибенко П.С. (ініціював законопроект і вносив правки у 2 законопроекти).
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Фракція Народної Партії у Верховній Раді України
1. Зарубінський О.О. (ініціював 1 законопроект та вносив правки у 1
законопроект),
2. Литвин Ю.О. (ініціював)
Група "Реформи заради майбутнього" у Верховній Раді України
1. Гасюк П.П. (ініціював),
2. Камчатний В.Г. (ініціював),
3. Каплієнко В.В. (ініціював 1 законопроект та вносив правки у 1
законопроект),
4. Крук Ю.Б. (ініціював),
5. Рибаков І.О. (ініціював 1 законопроект та вносив правки у 1 законопроект),
6. Сорочинська-Кириленко Р.М. (ініціював),
Народні депутати, що не входять до складу будь-якої фракції
1. Ляшко О.В. (вносив правки),
2. Семинога А.І. (вносив правки),
3. Томенко М.В.(ініціював 1 законопроект та вносив правки у 1 законопроект),
4. Чорновіл Т.В. (вносив правки),

Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується
шведською громадською організацією Save the Children Sweden

10

