
Нормативно-правова база щодо соціального захисту дітей 

1. Конституція України 

2. Конвенція ООН про права дитини 

3. Сімейний Кодекс України 

4. Закон України від 05.09.2017 №2145 «Про освіту» 

5. Закон України від 01.06.2000 № 1768-III «Про охорону дитинства» 

6. Закон України від 16.01.2020 № 463-IX  «Про повну загальну середню 

освіту» (Редакція станом на 01.05.2021) 

7. Закон України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ «Про позашкільну освіту” 

8. Закон України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ “Про дошкільну освіту” 

9. Закон України від 04.09.2008 №375-VI «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей» 

10. Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ “Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 

11. Закон України від 21.11.1992 №2811-ХІІ «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми» 

12. Закон України від 16.11.2000 №2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» 

13. Закон України від 13.01.2005 №2342-ІV «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» 

14. Закон України від 02.06.2005 №2623-ІV «Про основи соціального захисту 

бездомних громадян і безпритульних дітей» 

15. Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців і членів їх сімей» 

16. Закон України від 22 жовтня 1993 №3551-XII «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» 

17. Закон України від 07.12.2017 №2229-VIII «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» 

18. Закон України від 21.03.1991 № 875-XII «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 

19. Закон України від 19.05.2009 N 1343-VI «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» 

20. Закон України від 23.09.2010 № 2556-VI «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за неналежне 

виконання обов'язків стосовно охорони життя та здоров'я дітей, а також за 

зловживання опікунськими правами» 

21. Закон України від 15.03.2011 № 3133-VI «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо надання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю» 

22. Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові 

заходи щодо захисту прав дітей» 

23. Указ Президента України від 30.12.2000 №1396/2000 «Про додаткові заходи 

щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» 



24. Указ Президента України від 28.01.2000 №113/2000 «Про додаткові заходи 

щодо запобігання дитячій бездоглядності» 

25. Указ Президента України від 29.03.2001 №221/2001 «Про додаткові заходи 

щодо реалізації державної молодіжної політики» 

26. Указ Президента України від 23.06.2001 №467/2001 «Про додаткові заходи 

щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями» 

27. Указ Президента України від 05.05.2004 №506/2004 «Про додаткові заходи 

щодо вдосконалення системи здійснення соціальних виплат громадянам» 

28. Указ Президента України від 04.05.2007 №376/2007 «Про додаткові заходи 

щодо захисту прав та законних інтересів дітей» 

29. Указ Президента України від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові 

заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими 

фізичними можливостями» 

30. Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про невідкладні 

заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з 

обмеженими фізичними можливостями» 

31. Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002 «Питання соціального 

захисту дітей журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено 

інвалідність у зв'язку з виконанням службових обов'язків» 

32. Указ Президента України 16.12.2011 №1163 “Про питання забезпечення 

реалізації прав дітей в Україні” 

33. Наказ Міністерства освіти України від 19.06.1996 №216 «Про затвердження 

Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для 

дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» 

34. Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді Міністерства 

освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та 

соціальної політики України від 26.05.1999 №34/166/131/88 «Про затвердження 

Правил опіки та піклування» 

35. Наказ Міністерства Соціальної Політики України Міністерства Внутрішніх 

Справ України Міністерства Освіти і Науки України Міністерства Охорони 

Здоров’я України 19.08.2014 № 564/836/945/577 «Про затвердження Порядку 

розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми 

або загрози його вчинення» 

36. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 №631 «Про 

вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо 

захисту прав неповнолітніх» 

37. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11.2003 №763 «Про 

затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців 

шкіл-інтернатів» 

38. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 №864 «Про 

планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, 

соціальних педагогів по роботі з дітьми з інвалідністю системи Міністерства 

освіти і науки України» 



39. Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 29.06.2010 

№1947 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та 

дитини з багатодітної сім'ї» 

40. Спільний наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України, Міністерства внутрішніх справ України від 01.06.2012 

№ 329/409/652/502 «Про взаємодію місцевих органів виконавчої влади з питань 

здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім`ях та 

дитячих будинках сімейного типу, соціального супроводження прийомних 

сімей та дитячих будинків сімейного типу» 

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 №226 «Про 

поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» 

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 №961 «Про деякі 

заходи щодо підтримки здоров'я сім'ї, безпечного материнства і 

відповідального батьківства» 

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1242 «Про 

затвердження Концепції Державної програми реформування системи закладів 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 

44. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 №823 «Про 

затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» 

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 №1228 «Питання 

організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування» 

46. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 «Про 

затвердження Положення про прийомну сім'ю» 

47. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 209 «Деякі питання 

виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї» 

48. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 №364-р «Про 

затвердження Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці 

дітей» 

49. Розпорядження Президента України від 11.06.2007 №119/2007-рп «Про 

заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових 

обов'язків» 

50. Указ Президента України Про додаткові заходи із забезпечення гарантій 

реалізації прав та законних інтересів дітей 

51. Лист МОНУ від 08.08.13№ 1/9-539 Про організаційно-методичні засади 

забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами 

52. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №895 «Про 

затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у складних життєвих обставинах» 

53. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №896 «Про 

затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних 



життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального 

супроводу таких сімей (осіб)» 

54. Постанова Кабінету Міністрів від 27.01.2016 №36 «Про внесення змін до 

Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї» 

 


