До реєстр. № 6135
від 06.10.2021

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики

Верховна Рада України
Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної
політики розглянув на своєму засіданні 6 жовтня 2021 року (протокол № 73)
проєкт Постанови Верховної Ради України про звернення Верховної Ради
України до Кабінету Міністрів України щодо створення центрального органу
виконавчої влади в сфері захисту прав дітей – Державної служби України у
справах дітей (реєстр.№ 6135 від 06.10.2021), поданий народним депутатом
України Скрипкою Т.В. та іншими народними депутатами України.
Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Україною
27 лютого 1991 року, передбачено, що в усіх діях щодо дітей, незалежно від того,
здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються
питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи
законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому
забезпеченню інтересів дитини.
Держава має забезпечити дитині такий захист і піклування, які необхідні
для її благополуччя, і з цією метою вживають всіх відповідних законодавчих і
адміністративних заходів.
Закон України «Про охорону дитинства» визначає охорону дитинства в
Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет, що має важливе
значення для забезпечення національної безпеки України, ефективності
внутрішньої політики держави.
Система охорони дитинства і захисту прав дитини побудована в Україні,
перш за все, як діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування та
місцевих державних адміністрацій.
Водночас за інформацією, що надходить до Комітету та до Тимчасової
слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків та
причин порушення прав дитини під час здійснення децентралізації повноважень
з питань охорони дитинства, реформування системи закладів інституційного
догляду та виховання, реалізації права дитини на сімейне виховання та
усиновлення, розвитку (модернізації) соціальних послуг наразі в країні
відбуваються загрозливі процеси руйнації сфери захисту прав дітей.
Відсутність єдиного центрального органу виконавчої влади, який мав би
опікуватися питаннями захисту прав дітей (наразі питанням захисту прав дітей

займаються шість міністерств) та відповідної єдиної державної політики
призводить до виникнення системних проблем у цій сфері.
Створення Національної соціальної сервісної служби України не
вирішило проблемних питань реалізації державної політики захисту прав дітей
на місцях, а лише увиразнило цю проблему та прискорило руйнацію всієї
системи.
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики неодноразово
звертався до Кабінету Міністрів України з проханням опрацювати питання щодо
створення єдиного центрального органу виконавчої влади з питання реалізації
державної політики у сфері захисту прав дітей. У відповідь на звернення
Комітету Міністерство соціальної політики України повідомило про
недоцільність створення такого державного органу.
На думку членів Комітету, такий формальний підхід до розв’язання на
державному рівні проблеми функціонування системи захисту прав дітей є
неприпустимим та порушує всі міжнародні зобов’язання держави в цій
надчутливій сфері.
Проєктом Постанови Верховної Ради України за реєстр. № 6135
пропонується звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою створити
Державну службу України у справах дітей, як центральний орган виконавчої
влади діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра соціальної політики України і який забезпечує
реалізацію державної політики з питань дітей.
Проєкт Постанови підтримується Комітетом Верховної Ради України з
питань молоді і спорту.
З урахуванням проведеного обговорення, Комітет рекомендує Верховній
Раді України проєкт Постанови Верховної Ради України про звернення
Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення
центрального органу виконавчої влади в сфері захисту прав дітей – Державної
служби України у справах дітей (реєстр.№ 6135), поданий народним депутатом
України Скрипкою Т.В. та іншими народними депутатами України, включити до
порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду в
першому читанні прийняти за основу і в цілому.
Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної
Ради України визначено народного депутата України - голову підкомітету у
справах сім’ї та дітей Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики
Скрипку Тетяну Василівну.

Голова Комітету
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