«Я МАЮ ПРАВО!»:
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ

ПРИЙНЯТО ЗАКОНИ ПО
ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових
гарантій соціального захисту дітей-інвалідів. Прийнято 06.12.2017. Набув чинності.
- батьки і матері, які мають 3 і більше неповнолітніх дітей, можуть бути мобілізовані лише
за згодою;
- батьки дітей з інвалідністю можуть бути мобілізовані лише за згодою і нести службу за
місцем проживання;
- батьки-військовослужбовці, які виховують дитину з інвалідністю, можуть звільнитись або
продовжити нести службу за місцем проживання.
Закон України про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією
Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому
насильству та боротьбу з цими явищами. Прийнято 07.12.2017. Набув чинності.
- прирівнює дитину-свідка домашнього насильства до жертви;
- акцент на пріоритетному захисті дитини.
Закон України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту
дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації. Прийнято 14.03.2018.
- встановлює вік статевого повноліття –16 років;
- дії сексуального характеру з боку повнолітнього (в т.ч. втягування в порнографію/
проституцію) до особи, що не досягла 16 років, – кримінальний злочин.
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ЗАКОН #ЧужихДітейНеБуває
ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ
ЗАКОН 7277 ПРИЙНЯТО ВР 07.12.2017. НАБУВ ЧИННОСТІ 06.02.2018.
ПОЧИНАЮЧИ З 6 ЛЮТОГО 2018 РОКУ, МИ:
1

Відкрили публічній реєстр неплатників аліментів.

2

Оприлюднили в кожному регіоні #ДошкиГаньби
злісних неплатників аліментів.

3

Сформували окремі мобільні групи виконавців,
робота яких сфокусована на виконанні судових
проваджень саме по виплаті аліментів.

4

Створили штаби з моніторингу та контролю за
станом виконання органами Державної виконавчої
служби Мін’юсту рішень про стягнення аліментів.
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ЗАКОН #ЧужихДітейНеБуває
ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ
Cтаном на 16 березня, з початку дії законодавчих нововведень 6 лютого,
державними виконавцями Мін’юсту винесено:
87 686 постанов щодо обмеження боржника у праві виїзду за межі
України;
86 650 постанов щодо обмеження боржника у праві керувати
транспортними засобами;
85 671 постанова щодо обмеження боржника у праві користування
зброєю;
85 486 постанов щодо обмеження боржника у праві полювання;
7 509 боржників оголошено в розшук;
складено 7 729 протоколiв щодо виконання боржниками суспільно
корисних робіт.
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ЗАКОН #ЧужихДітейНеБуває
ЩО МИ ПЛАНУЄМО РОБИТИ ДАЛІ?
НАШІ НОВАЦІЇ
1

Запровадження автоматичного збільшення розміру аліментів за їх несплату
більше ніж протягом 1-го року:
- у разі несплати протягом 1-го року – на 30 відсотків від суми
несплачених аліментів;
- у разі несплати протягом 2-х років – на 50 відсотків від суми
несплачених аліментів;
- у разі несплати протягом 3-х років – на 100 відсотків від суми
несплачених аліментів.

2

Збільшення мінімального розміру аліментів на одну дитину відповідного віку.

3

Введення норми, за якою діти так само, як і батьки, мають право на частку
спільного майна колишнього подружжя.
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ЗАКОН #ЧужихДітейНеБуває
ЩО МИ ПЛАНУЄМО РОБИТИ ДАЛІ?
4

5

6

Запровадження повного спектру санкцій Закону 7277 до боржників, у
яких наявна заборгованість зі сплати аліментів більше ніж 3 місяці перед
дитиною-інвалідом.
Запровадження механізму звільнення дітей від обов’язку утримувати
непрацездатних «горе» батька або мати у випадку не виконання
останніми обов’язку щодо сплати аліментів на дитину до її повноліття понад
3 роки і більше.
Притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що злісно
ухиляються від виконання суспільно - корисних робіт, заробіток від яких йде
на користь дитини.
МОТИВАЦІЇ

1
2

Запровадження податкових й соціальних пільг для батьків, які відповідально
ставляться до виховання своїх дітей.
Створення реальних стимулів для розширення «дитячого простору»: дитячі
садочки, будівництво спортивних майданчиків, відкриття курсів і гуртків для
розвитку дитини.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення захисту права дитини на належне
утримання»
- збільшення мінімального розміру аліментів на одну дитину відповідно віку;
- перегляд механізму та розміру стягнення аліментів у наказному
провадженні за вимогою стягувача аліментів.
Проект Закону України «Про внесення змін до статей 165 та 166
Податкового кодексу України»
- включення до податкової знижки суми коштів, сплачених платником
податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної,
загальної середньої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної
освіти.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ
№ 6588 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради
Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального
насильства», розроблений Мін’юстом
- повна імплементація в чинне законодавство України положень Конвенції;
- встановлення кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з
сексуальною експлуатацією дітей;
- врегулювання процесуальних особливостей розслідування справ за участю
дітей-свідків і потерпілих від цих небезпечних злочинів;
- запобігання вчиненню відповідних протиправних дій щодо дітей з боку
осіб, які працюють у постійному контакті з ними.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми,
хворими на онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий
церебральний параліч, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний)»
- надання відпусток без збереження заробітної плати до досягнення дитиною 16
віку;
- зарахування до страхового стажу, що дає право на пенсію, періоду догляду за
такими категоріями дітей, яким ще не встановлено інвалідність.
Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу
України щодо окремих питань виконання зобов’язань за міжнародними
договорами України»
- строк давності для порушення справи щодо сексуального насильства над дітьми
обчислюється не з моменту скоєння злочину, а з моменту набуття жертвою
повноліття.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ

ПРОПОЗИЦІЇ!
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
www.minjust.gov.ua

