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Базове законодавство з питань
захисту прав дитини:
Міжнародні документи:
1. Конвенції:
 Конвенція ООН про права дитини;
 Європейська конвенція про усиновлення дітей;
 Конвенція
про
цивільно-правові
аспекти
міжнародного викрадення дітей;
 Конвенція
про
юрисдикцію,
право,
що
застосовується, визнання, виконання та співробітництво
щодо батьківської відповідальності та заходів захисту
дітей;
 Конвенція про контакт з дітьми;
 Європейська конвенція про визнання та
виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про
поновлення опіки над дітьми;
 Європейська конвенція про здійснення прав
дітей;
 Європейська конвенція про правовий статус
дітей, народжених поза шлюбом;
 Конвенція про визнання і виконання рішень
стосовно зобов'язань про утримання;
 Конвенція про заборону та негайні заходи щодо
ліквідації найгірших форм дитячої праці №182;
 Конвенція про кіберзлочинність;
 Конвенція
про
ліквідацію
всіх
форм
дискримінації у відношенні жінок;
 Конвенція
ООН
проти
транснаціональної
організованої злочинності;
 Факультативний протокол до Конвенції щодо
торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої
порнографії;
 Факультативний протокол до Конвенції щодо
участі у збройних конфліктах.
2. Документи Комітету ООН з прав дитини:
 Заключні зауваження та рекомендації Комітету
ООН з прав дитини для України;
 Заключні зауваження та рекомендації Комітету
ООН з прав дитини для України;
 Заключні спостереження Комітету ООН по
Україні.

Законодавство України:

1. Конституція України від 28.06.1996.
2. Кодекси України:
 Сімейний кодекс України;
 Цивільний кодекс України;
 Цивільний процесуальний кодекс України;
 Кримінальний кодекс України;
 Кодекс
України
про
адміністративні
правопорушення (ст. 1-212-20);
 Кодекс
України
про
адміністративні
правопорушення (ст. 213-330);
 Житловий кодекс Української РСР;
 Кодекс законів про працю України.
3. Закони України:
 ЗАКОН УКРАЇНИ «Про охорону дитинства»
від 26 квітня 2001 № 2402-III;
 ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Загальнодержавну
програму «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016
року» від 5 березня 2009 № 1065-VI;
 ЗАКОН УКРАЇНИ «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» від 13 січня 2005 № 2342-IV;
 ЗАКОН УКРАЇНИ «Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24
січня 1995 № 20/95-ВР;
 ЗАКОН УКРАЇНИ «Про попередження
насильства в сім'ї» від 15 листопала 2001 № 2789-III.
4. Укази Президента:
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про
проведення у 2013 році в Україні Року дитячої
творчості» від 28 грудня 2012 № 756/2012;
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про
Національну стратегію профілактики соціального
сирітства на період до 2020 року» від 22 жовтня 2012
№ 609/2012;
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про
питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в
Україні» від 16 грудня 2011 № 1163/2011;
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про склад
Комісії
з
питань
попередження
катувань»
від 18 листопада 2011 № 1046/2011;
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про
Комісію з питань попередження катувань» від
27 вересня 2011 № 950/2011;

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про
Уповноваженого Президента України з прав дитини»
від 11 серпня 2011 № 812/2011;
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Питання
Уповноваженого Президента України з прав дитини»
від 11 серпня 2011 № 811/2011;
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про
Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо
неповнолітніх в Україні» від 24 травня 2011 №
597/2011;
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про заходи
щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів
дітей» від 05 травня 2008 № 411/2008;
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про
додаткові заходи щодо захисту прав та законних
інтересів дітей» від 04 травня 2007 № 376/2007;
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про
першочергові заходи щодо захисту прав дітей» від 11
липня 2005 № 1086/2005.
5. Доручення Президента:
 ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
«Щодо поліпшення захисту прав та законних
інтересів дітей»;
 ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
«Щодо належного оздоровлення та відпочинку дітей у
2012 році, вирішення пріоритетних завдань,
спрямованих на зміцнення здоров'я дітей»;
 ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
«Щодо
запобігання
виникненню
пожеж,
попередження травм і загибелі дітей під час пожеж»;
 ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
«Щодо забезпечення організації та проведення за
участю Президента України Всеукраїнської наради з
питань захисту прав дитини»;
 ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
«Щодо запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу в
Україні та забезпечення доступної медичної допомоги
для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД громадян
України».
6. Акти Уряду:
 ПОСТАНОВА
КАБІНЕТУ
МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ «Про затвердження Порядку провадження
діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за
дотриманням прав усиновлених дітей» від 08 жовтня
2008 № 905;

 ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
«Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов'язаної із захистом прав дитини» від 24 вересня 2008 №
866;
 ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
«Деякі питання надання одноразової грошової допомоги
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування» від 05 березня 2008 № 146;
 ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
«Про затвердження Державної цільової соціальної
програми реформування системи закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування» від
17 жовтня 2007 № 1242;
 ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
«Про виконання на території України Конвенції про
цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення
дітей» від 10 липня 2007 № 952;
 ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
«Про затвердження Порядку надання одноразової
допомоги
дітям-сиротам
і
дітям,
позбавленим
батьківського піклування, після досягнення 18-річного
віку» від 25 серпня 2005 № 23;
 ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
«Про затвердження Порядку повернення до України
позбавлених батьківського піклування дітей, які є
громадянами України» від 23 квітня 2003 № 569;
 ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
«Про затвердження Порядку повернення дітей-іноземців
до місць їх постійного проживання» від 26 вересня 2002
№ 1432;
 ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
«Про затвердження Положення про прийомну сім'ю» від
26 квітня 2002 № 565;
 ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
«Про затвердження Положення про дитячий будинок
сімейного типу» від 26 квітня 2002 № 564.

Органи державної влади у місті
Івано-Франківськ

 Служба у справах дітей облдержадміністрації
(74004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21.
тел. 77-96-41);
 Прокуратура Івано-Франківської області
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11.
тел. 75-11-59, телефон довіри 75-02-06);
 Управління МВС України в ІваноФранківській області (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Ак. Сахарова, 15. тел. 75-06-45);
 Вiддiл кримiнальної мiлiцiї у справах дітей
УМВС в області (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Ак. Сахарова, 15. тел. 79-23-88);
 Івано-Франківський міський суд (76018,
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11. тел. 7501-21);
 Обласний центр соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді облдержадміністрації (76018,
м. Івано-Франківськ, вул. Гординського, 10.
тел.
75-02-95);
 Головне управління охорони здоров’я
облдержадміністрації (76004, м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21. тел. 55-20-14);
 Головне управління освіти і науки
облдержадміністрації (76004, м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21. тел. 55-21-34);
 Головне управління у справах сім'ї, молоді
та спорту облдержадміністрації (76004, м. ІваноФранківськ, вул. Грушевського, 21. тел. 55-18-49);
 Управління з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації
(76015, м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 30.
тел. 78-43-07);
 Управління соціального захисту населення
облдержадміністрації (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Леся Курбаса, 2. тел. 50-30-80);
 Головне управління юстиції в ІваноФранківській області (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Грюнвальдська, 11. тел. 75-06-51);
 Територіальна державна інспекція з питань
праці в Івано-Франківській області (76000,
м. Івано-Франківськ, вул. Гуцульська,9. тел. 77-97-19).
 Відділ
звернень
громадян
облдержадміністрації (76004, м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21. тел. 55-25-84).

