
«Я МАЮ ПРАВО!»:  

ЗАКОНОДАВЧЕ ПОСИЛЕННЯ  

ЗАХИСТУ ПРАВ ЖІНОК ТА ДІТЕЙ



Закон #ЧужихДітейНеБуває  

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
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ЗАКОН ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗЛІСНИХ НЕПЛАТНИКІВ АЛІМЕНТІВ

06.02.2018

набуває чинності та передбачає:

Тимчасове обмеження боржника у праві:

виїзду за межі України;

керування транспортним засобом;

користування вогнепальною мисливською, пневматичною, охолощеною та  

іншими видами зброї;

полювання.

позбавлення боржника права вирішувати питання тимчасового виїзду дитини  

за межі України;

право на звернення стягувача про вчинене кримінальне правопорушення.

суспільно корисні роботи від 120 до 240 годин зіспрямуванням плати на

погашення заборгованості.



Закон #ЧужихДітейНеБуває  

БОРОТЬБА МІН’ЮСТУ

ІЗ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПО АЛІМЕНТАМ

05.02.2018 МІН’ЮСТ ВІДКРИВАЄ  

ЄДИНИЙ РЕЄСТР БОРЖНИКІВ ПО АЛІМЕНТАХ

https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors

Заплановано:

Оприлюднення #ДошкиГаньби злісних неплатників аліментів в кожному регіоні

Створення груп виконавців для ліквідації заборгованості по аліментах

З 6 Березня - запровадження системи щомісячного моніторингу Закону  

в дії з фіксуванням статистики і показниківпо регіонах
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Закони про протидію домашньому насильству

№№ 2227-19 і 2229-19  

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Криміналізація домашнього насильства

Надання комплексної допомоги жертвам домашнього насильства

Захист дитини-свідка домашнього насильства

Корекційні програми длякривдників

Заборона кривднику певний час наближатися до жертвинасильства

Домашнє насильство більше не залишається проблемою за зачиненими дверима.  

Протидія всім видам домашнього насильства, всебічна допомога жертвам і свідкам,  

запобігання рецидивам і покарання кривдників – гарантуєтьсядержавою.

4



Закони #СтопНасильство  

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

З моменту фіксування факту домашнього насильства  

кривдник ставиться на облік до Єдиного державногореєстру.

Після з’ясування всіх обставин кривдник направляється на проходження корекційної  

програми та несе покарання – від штрафів і громадських робіт до позбавленняволі.

Акцент на пріоритетному захисті дитини.

Дитина – свідок насильства – вважається постраждалоюособою.

Розширене коло осіб, насильство між якими кваліфікується як домашнє.

Крім фізичного, кваліфікується як злочин сексуальне,психологічне,  

економічне насильство.

Справа не може бути закрита, навіть якщо потерпілий відмовляється  

від обвинувачення.

5



Юридична допомога,  

в тому числі  

супроводження в  

судовому процесі  

проти кривдника.

Притулки, де жертви  

домашнього насильства  

можуть перебувати в  

гідних умовах.

ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ
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Цілодобовий кол-центр, куди жертва або свідок  

насильства можуть звернутись на умовах  

конфіденційності. Фахівці кол-центру надаватимуть  

юридичну, психологічну допомогу і чіткуконсультацію:  

що і як робитидалі.

ДОДАТКОВА ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ ДІТЯМ

На час подолання причин і наслідків насильствадитина  

влаштовується до родичів або у сім’ю патронатного  

вихователя. Ключова умова – створення належних  

умов для проживання, виховання, навчання та  

реабілітації дитини.

Безоплатна соціальна  

і психологічна  

допомога.

Захист інтересів  

постраждалих дітей  

крім органів влади  

можуть здійснювати  

повнолітні родичі  

дитини, які не є  

кривдниками.

Відшкодування  

кривдником завданої  

шкоди фізичному або  

психологічному здоров’ю.



ЗАКОНОДАВЧЕ ПОСИЛЕННЯ  

ЗАХИСТУ ПРАВ ЖІНОК ТАДІТЕЙ

№ 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 небезпечнихзлочинів;

запобігання вчиненню відповідних протиправних дій щодо дітей збоку осіб,  

які працюють у постійному контакті з ними.
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ЗАКОНОДАВЧЕ ПОСИЛЕННЯ  

ЗАХИСТУ ПРАВ ЖІНОК ТАДІТЕЙ

№ 2016 Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу  

України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної  

експлуатації»

спрямовано на вдосконалення кримінального законодавства та приведення  

його у відповідність до міжнародних стандартів у сфері протидії сексуальним  

зловживанням щодо дітей.

№ 2340а «Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо  

гуманізації системи здійснення правосуддя у справах щодо неповнолітніх»

дозволить зменшити кількість правопорушень, вчинюваних неповнолітніми

зменшити випадки рецидиву;

уникнути застосування безпідставно суворих заходів впливу;

створити середовище, сприятливе для виправленнянеповнолітнього.
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ДОДАТКОВІ ІНІЦІАТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО  

ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЖІНОК ТАДІТЕЙ

Встановлення відповідальності за розголошення відомостей про домашнє насильство  

особами, яким вони стали відомі у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків та особами –

учасниками адміністративного провадження, а також за не проходження корекційної

програми кривдником.

Вирішення питань соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми, хворими на дитячий

церебральний параліч, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), та онкохворими дітьми,

а саме:

•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 не встановлено інвалідність.

Внесення змін до Податкового кодексу з метою включення до податкової знижки суми коштів  

сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної,  

загальної середньої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти.

Внесення змін до Бюджетного кодексу щодо фінансування за рахунок коштів місцевих  

бюджетів діяльності загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб,  

що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, та закладів
позашкільної освіти.
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

www.minjust.gov.ua

http://www.minjust.gov.ua/

