З А К О Н

У К Р А Ї Н И

Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей
{Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом N609-V (609-16) від
07.02.2007}
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N6, ст. 35)
{Вводиться в дію Постановою ВР N21/95-ВР від 24.01.95, ВВР, 1995, N6 ст.36}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
N312-XIV (312-14) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст.35
N864-XIV (864-14) від 08.07.99, ВВР, 1999, N 36, ст.318
N673-IV (673-15) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.211
N1410-IV (1410-15) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.251
N2377-IV (2377-15) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.198
N3167-IV (3167-15) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.104
N609-V (609-16) від 07.02.2007, ВВР, 2007, N 15, ст.194}
{У тексті Закону слова "Державний комітет України у справах сім'ї та молоді" в
усіх відмінках замінено словами "уповноважений центральний орган виконавчої
влади у справах сім'ї та молоді" у відповідних відмінках згідно із Законом
N673-IV (673-15) від 03.04.2003}
{У тексті Закону (крім статей 6 і 10) слово "неповнолітні" в усіх
відмінках замінено словом "діти" у відповідному відмінку згідно із Законом
N609-V (609-16) від 07.02.2007}
Виходячи з Конституції України (254к/96-ВР) та Конвенції ООН про права
дитини цей Закон визначає правові основи діяльності органів і служб справах
дітей та спеціальних установ для дітей, на які покладається здійснення
соціального захисту профілактики правопорушень серед осіб, які не досягли
вісімнадцятирічного віку.

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Органи і служби у справах дітей, спеціальні установи та заклади, які
здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень
{Назва статті 1 в редакції Закону N 609-V (609-16) від 07.02.2007}
Здійснення
соціального
захисту
дітей
і
профілактики
серед
них
правопорушень покладається в межах визначеної компетенції на:
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах
сім'ї, дітей та молоді, уповноважений орган влади Автономної Республіки Крим у
справах сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей обласних, Київської та
Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчих органів
міських і районних у містах рад;
кримінальну
міліцію
у
справах
дітей
органів внутрішніх справ;
приймальники-розподільники
для
дітей
органів
внутрішніх справ;
школи соціальної реабілітації та професійні училища
соціальної реабілітації органів освіти;
центри медико-соціальної реабілітації дітей закладів охорони здоров'я;
спеціальні виховні установи Державного департаменту України з питань
виконання покарань;
притулки для дітей;
центри соціально-психологічної реабілітації дітей;
соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка).
{Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N312-XIV (31214) від 11.12.98; в редакції Закону N864-XIV (864-14) від 08.07.99; із
змінами, внесеними згідно із Законами N673-IV (673-15) від 03.04.2003, N2377IV (2377-15) від 20.01.2005; в редакції Закону N609-V (609-16) від 07.02.2007}

