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І. Законопроекти, які розглядатимуться на парламентському засіданні: 

4 – 7 грудня 2018 року 

Дата: 04.12.2018 
 

№ Назва 
Суб’єкт 

законодавчої 
ініціатива 

Останній етап: 
Співвідношення 

пропонованих змін зі 
стандартами прав дітей 

Огляд законопроекту 

1. Проект Закону про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо надання відпустки 
усиновлювачам при 
усиновленні дитини-сироти, 
дитини, позбавленої 
батьківського піклування 

№ 6350 від 12.04.2017 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls
/zweb2/webproc4_2?id=&pf
3516=6350&skl=9 

КМУ Надано на 
ознайомлення 
18.04.2017 р., 
буде розглядатися у 
пленарному 
засіданні (Комітет з 
питань соціальної 
політики, 
зайнятості та 
пенсійного 
забезпечення) 
4 грудня 2018 

Цільова група: діти-сироти, 
діти, позбавлені 
батьківського піклування 

Категорія прав дитини: 
соціальне благополуччя 

 

У законопроекті пропонується внести зміни до 
статті 182 КЗпП України та статей 17 та 181 Закону 
України «Про відпустки», які спрямовані на 
вдосконалення правового регулювання надання 
відпусток у зв’язку з усиновленням дитини.  

 

2. Проект Закону про 
внесення змін до деяких 
законів України щодо 
посилення державних 
гарантій для гірських та 
високогірних населених 
пунктів 

№ 6439-д від 14.12.2017 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls
/zweb2/webproc4_2?id=&pf
3516=6439-%E4&skl=9 

Власенко С. 
та інші 

Надано на 
ознайомлення 
15.12.2017 р., 
буде розглядатися у 
пленарному 
засіданні (Комітет з 
питань державного 
будівництва, 
регіональної 
політики та 
місцевого 
самоврядування) 
4 грудня 2018 

Цільова група: діти з 
гірських районів 

Категорія прав дитини: 
соціальне благополуччя, 
право на освіту 

У законопроекті  пропонується: 

 виокремити в окрему категорію високогірні 
населені пункти, які розташовані на висоті 600 
метрів і вище над рівнем моря, за умови, що не 
менш як 50% сільськогосподарських угідь у межах 
населеного пункту розташовані на схилах 
крутизною 20 градусів і більше;  

 посилити державні гарантії соціально-
економічного розвитку населених пунктів, яким 
надано статус гірських, зокрема: гарантування 
державою електрифікації гірських населених 
пунктів, встановлення пільг з плати за 
електроенергію, здійснення заходів щодо 
покращення екологічного стану таких територій, 
гарантування дотацій та субвенцій з Державного 
бюджету України  відповідно до бюджетного 
законодавства тощо;  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6350&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6350&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6350&skl=9
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 уточнити норми закону щодо надання пільг 
громадянам, яким надано статус особи, що 
проживає і працює (навчається) на території 
населеного пункту, якому надано статус гірського, 
а також передбачити право осіб, які та/або батьки 
яких мають такий статус, брати участь у конкурсі за 
результатами вступних випробувань у вищому 
навчальному закладі у межах установлених квот 
прийому до вищих навчальних закладів; 

 при формуванні спроможних об’єднаних 
територіальних громад враховувати, що кількість 
навчальних, медичних закладів, закладів культури 
не може бути меншою, ніж кількість таких 
закладів, що була до моменту утворення 
об’єднаної територіальної громади;  

 доручити Кабінету Міністрів України розробити 
та подати на розгляд Верховної Ради України 
державну цільову програму розвитку гірських 
населених пунктів.  
Відповідні зміни пропонуються до законів України 
«Про статус гірських населених пунктів в Україні», 
«Про вищу освіту». 
Метою законопроекту, як зазначається у 
Пояснювальній записці до нього, «є  посилення 
державних гарантій для населених пунктів, які 
мають статус гірських та високогірних, покращення 
соціального захисту громадян України, які 
проживають в таких населених пунктах, 
встановлення правових основ для забезпечення 
сталого екологічно збалансованого економічного 
та соціального розвитку гірських територій в 
Україні».  
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Дата: 06.12.2018 

 

 
 

№ Назва 
Суб’єкт 

законодавчої 
ініціатива 

Останній етап: 
Співвідношення 

пропонованих змін зі 
стандартами прав дітей 

Огляд законопроекту 

1. Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо протидії 
булінгу 

№ 8584 від 10.07.2018 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zwe
b2/webproc4_2?id=&pf3516=858
4&skl=9 

Білозір О. та 
інші 

Прийнято у 
першому читанні 
02.10.2018 р., 
буде розглядатися 
у пленарному 
засіданні (Комітет 
з питань науки і 
освіти) 
6 грудня 2018 

Цільова група: діти 
шкільного  

Категорія прав дитини:  
право на захист від 
будь-яких форм 
насильства, жорстокого 
поводження, зокрема 
сексуальної експлуатації 
та торгівлі дітьми 

 

У законопроекті шляхом внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення та 
Закону України «Про освіту» пропонується на 
законодавчому рівні визначити поняття булінгу, 
шляхи протидії цьому явищу, захисту прав дітей, а 
також інших осіб, які працюють у закладі освіти, а 
також встановити адміністративну відповідальність 
за булінг, приховування випадків булінгу 
педагогічним, науково-педагогічним, науковим 
працівником, керівником, або засновником 
закладу освіти. 
Як зазначається в п. 6 пояснювальної записки до 
законопроекту, його прийняття дозволить 
напрацювати дієвий правовий механізм протидії 
явищу булінгу, що матиме наслідком покращення 
психічного здоров’я дітей та дорослих, створення 
безпечного освітнього середовища, а також 
підвищення ступеню зосередженості дітей на 
навчанні. 


