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У цій брошурі зібрані матеріали, які допоможуть Вам:
Дізнатись про  права дитини.1. 
Дізнатись, куди можна звернутися за допомогою, якщо права дитини по-2. 
рушуються.
Ознайомитись з порадами психолога щодо того, як виходити з проблем-3. 
них ситуацій, що виникають у процесі виховання дітей. 
Розглянути інформацію про процедуру створення прийомної сім’ї, дитячо-4. 
го будинку сімейного типу, оформлення усиновлення (удочеріння), опіки 
та піклування.
Розглянути, як законодавство України гарантує в нашій державі реаліза-5. 
цію та захист прав дитини.

сподіваємось, що брошура допоможе Вам не тільки захистити права дитини, але 
й попередити виникнення більшості болючих проблем, пов’язаних з їх порушенням.

ПЕРЕДмОВА
Брошура “Абетка з прав дитини. Для соціальних пра-
цівників” була підготовлена та видана за фінансової 
підтримки Європейського союзу в ме жах проекту 
“Права дітей в дії”, що реалізується молодіжною ор-
ганізацією “Нова генерація” та Новокаховською місь-
кою молодіжною організацією “Перспектива”. метою  
даного проекту є забезпечення врахування прав та 
законних інтересів дитини у реалізації державної сі-

мейної політики на території Херсонської області, зокрема – у процесі створення 
та підтримки  прийомних сімей та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського виховання. 

Чому виникла необхідність створення такої брошури? На сьогодні триває ак-
тивний процес запровадження альтернативних форм сімейного виховання 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідно до 
ст.18 Конвенції ООН “Про права дитини”, батьки або у відповідних випадках опі-
куни, прийомні батьки, батьки-вихователі несуть основну відповідальність за 
виховання та розвиток прийомної дитини. Саме прийомні батьки та батьки-
вихователі є не лише законними представниками, а й захисниками прав своїх ді-
тей. Тому знання про права дитини та механізми їх захисту надзвичайно важливі 
як для батьків, так і для соціальних працівників, які допомагають таким сім’ям. 
Це видання має на меті посилити Вашу обізнаність  у механізмах захисту прав 
дітей, усвідомлення правових можливостей їх відстоювання. 
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1. ПРАВА ДИтИНИ

Далеко не завжди “права дитини” роз-
глядаються в категоріях прав людини. Часто 
вони ототожнюються, особливо в середови-
щі психологів і педагогів, з елементарними 
людськими потребами. Часто наголошується: 
дитина має право виховуватися в щасливій 
родині, право на любов і т.і.

У преамбулі Конвенції ООН “Про права 
дитини” сказано: “Визнаючи, що дитині для 
повного й гармонійного розвитку її особис-
тості необхідно рости в сімейному оточенні, 
в атмосфері щастя, любові й розуміння…” Дій-
сно, необхідно, хоча й дорослим теж потрібні 

любов і щастя, але це аж ніяк не означає, що вони мають на них право, що це може 
бути гарантовано  державою.

Кажучи про права дитини, варто взяти до уваги кілька основних поло-
жень:

Права дитини відносяться до категорії прав людини і випливають із гіднос-1. 
ті й неповторності дитини як людської особистості.
Права дитини не слід ототожнювати з її елементарними потребами. Не іс-2. 
нує права на виховання в щасливій родині або права на любов, хоча це 
надзвичайно важливі потреби для кожної людини, а для дитини – особли-
во.
Про права дитини, так само як і про права людини, варто говорити з по-3. 
гляду відносин “влада - особистість”. Якщо дитина має право, виходить, 
держава зобов’язана забезпечити їй можливість цим правом скористати-

1.1. інформація
про права дитини
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ся. Наприклад, право на навчання означає, що держава гарантує кожному 
доступ до освіти, розробляє програми навчання, готує учительські кадри 
тощо; держава створює систему освіти та розробляє правила, що регулю-
ють її функціонування.
Права дитини, так само як і права людини, підлягають обмеженням, але 4. 
лише таким обмеженням, які передбачені законом і необхідні в демо-
кратичному суспільстві в інтересах державної безпеки й громадського 
спокою, з метою запобігання безладдю і злочинності, захисту здоров’я й 
моральності або захисту прав та свобод інших осіб. Беззастережно, без 
будь-яких виключень, повинна дотримуватись заборона застосування ка-
тувань, рабства та утримання у підневільному стані.
Якщо дитина/людина має певне право, відповідно повинні існувати про-5. 
цедури його виконання. Наявність права означає можливість пред’явлення 
претензій/оскарження, інакше право залишається порожньою декларацією.

Права дитини не слід розглядати крізь призму  відносин “батьки-дитина”.
Діти підлягають владі батьків, і саме батьки в першу чергу приймають рішення 
про їхнє виховання і світогляд. У батьків можуть бути найрізноманітніші уявлен-
ня про те, як виховувати свою дитину, і держава не може втручатися у це, хіба 
що батьки не виконують своїх обов’язків по відношенню до дитини або зловжи-
вають своєю владою над нею. Про це говориться у документах по правах люди-
ни/дитини, у тому числі таких:  Європейська конвенція, ст. 2 протоколу №1 “(…)
Держава при здійсненні функцій, які вона приймає на себе в галузі освіти й на-
вчання, поважає право батьків забезпечувати таку освіту й таке навчання, які 
відповідають їх релігійним і філософським переконанням”;  міжнародний пакт 
про громадянські  та політичні права, ст. 18, ч. 4: “Держави, що беруть участь у 
даному Пакті, зобов’язуються поважати волю батьків та у відповідних випад-
ках законних опікунів забезпечувати релігійне й моральне виховання своїх дітей 
у відповідності зі своїми власними переконаннями”; Конвенція про права ди-
тини, ст. 5: “Держави-учасниці поважають відповідальність, права й обов’язки 
батьків (…)належним чином управляти й керувати дитиною у здійсненні нею 
прав, визнаних дійсною Конвенцією”; ст. 18: “1. Держави-учасниці докладають 
всіх можливих зусиль для того, щоб забезпечити визнання загальної й однакової 
відповідальності обох батьків за виховання й розвиток дитини. (...) Найкращі 
інтереси дитини є предметом їхньої основної турботи. 2. З метою гарантії й 
сприяння здійсненню прав, викладених у дійсній Конвенції, держави-учасниці нада-
ють батькам і законним опікунам належну допомогу у виконанні своїх обов’язків 
по вихованню дітей і забезпечують розвиток мережі дитячих установ”.
   З наведених вище цитат однозначно випливає, що права дитини ні в яко-
му разі не ставлять під загрозу авторитет дорослих й автономність ро-
дини, як стверджують деякі політики й педагоги. Вони забувають про те,  
що держава, визнаючи принцип автономності родини, втручається в сі-
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мейні відносини тільки в особливих випадках, передбачених законом.
сімейні відносини, у тому числі відносини “батьки-діти”, мають приватний харак-
тер, емоційно забарвлені та важко піддаються коди фі кації. Батьки, які не люблять 
своїх дітей, не можуть понести за це покарання. Вони можуть постати перед су-
дом тільки тоді, коли ними був порушений закон, тобто якщо вони зловживають 
батьківською владою або зневажають батьківськими обов’язками. Втручання 
суду - це не форма покарання батьків, це міра (спосіб) забезпечення порушеного 
блага дитини, що для неї особисто нерідко обертається покаранням, таким, як, 
наприклад, влаштування у дитячий будинок, і це єдиний випадок “протиріччя” 
між правами дитини й правами батьків.

Батьки є законними опікунами дитини та представляють її перед держав-6. 
ними органами також і у випадку порушення їхніх прав. Якщо батьки не 
в змозі піклуватися про дитину, держава зобов’язана надати їй соціальну 
опіку. Наприклад, стаття 52 Конституції України говорить: “Утримання  та  
виховання  дітей-сиріт  і дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  по-
кладається на державу”.
Права дитини, як і права людини, визнаються за кожним і не залежать від 7. 
виконання нею обов’язків.Не можна позбавити прав, так само як не можна 
призупинити їхню дію. Якщо дитина не виконує своїх обов’язків, її можна 
покарати, наприклад, позбавивши заохочення або привілеїв, але не мож-
на позбавляти дитину прав.
Права дитини не випливають із яких-небудь виховних концепцій або те-8. 
орій. Поняття “права дитини” не слід ототожнювати з антипедагогікою, 
“партнерським” або “безстресовим” вихованням.

Отже, права дитини – це, в загальному значенні, права людини, з тією лише 
різницею, що деякими правами діти починають користуватися в міру дозрівання 
й усвідомлення свого становища. Не маючи здатності виконувати правові дії, діти 
не можуть самі вимагати здійснення своїх прав. Від їх імені діють батьки або за-
конні опікуни.

Поняття “зрілість дитини” має оцінний характер, що ускладнює вироблення 
чітких критеріїв. Правосуддя ж уникає психолого-соціологічних критеріїв, наслід-
ком чого є жорстокі вікові рамки, що визначають момент одержання статусу “зрі-
лості”, тобто здатності робити певні дії або приймати рішення, причому ці рамки 
коливаються в різних областях права.

Завершуючи вступні зауваження про права дитини, варто звернути увагу на 
проблему здійснення прав. “мати право” означає можливість заявляти претен-
зію, вимагати від влади реалізації даного права. тому самого викладу права в за-
коні не досить. Повинні існувати процедури здійснення права, а діти і їхні законні 
представники, як правило батьки, повинні знати, які є права й де, і як домагатися 
їхнього виконання.
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КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО ПРАВА ДИТИНИ
Прийнята  генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року.

Набула чинності для України з 27 вересня 1991 року
(скорочено)

Стаття 1. ВИЗНАЧЕННЯ (ДЕФІНІЦІЯ) ДИТИНИ
Дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, 
застосовуваним до такої дитини, вона не досягає повноліття.

Стаття 2. ПРИНЦИП НЕДИСКРИМІНАЦІЇ
Кожна дитина повинна бути наділена всіма правами без дискримінації. Всі діти без 
винятку повинні перебувати під захистом держави. Держава має обов’язок захища-
ти дитину від усіх форм дискримінації. 

1.2. Зміст прав та приклади їх порушення

Знання про права дитини, на жаль, носять тео-
ретичний характер. Більшість посадовців, соціаль-
них працівників та й пересічних громадян переко-
нані, що у “нас із правами дитини все в порядку”. 
Хоча більшість експертів зазначають, що україн-
ське законодавство залишається декларативним 
щодо прав дитини: 

діти є об`єктами захисту, а не суб`єктами • 
власних прав; 
не всі права дитини за Конвенцією закрі-• 
плені на рівні закону; 
в Україні не проводиться комплексний мо-• 
ніторинг дотримання прав дитини; 
не створено інституту омбудсмена з прав • 
дитини. 

тому важливо поглянути на основний документ 
у сфері захисту прав дитини Конвенцію ООН про 
права дитини, в контексті українських реалій, з на-
веденням конкретних прикладів їх порушення. 

При формулюванні прикладів порушення прав дитини використано реальні 
ситуації з нашого життя, офіційні документи та інформаційні матеріали, зокрема, 
“Альтернативний звіт про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про пра-
ва дитини 2002-2008”.1

1 Див.: Альтернативний звіт про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини 
2002-2008 [Електронний ресурс].
- Режим доступу: http://issuu.com/everychild/docs/report-ukr?mode=a_p
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Порушення права:
існують випадки, коли принцип недискримінації не застосовується щодо дітей з  –
малозабезпечених родин, дітей з сільської місцевості, утриманців дитячих уста-
нов, дітей-інвалідів, дітей з вадами, дітей рома, та ВІЛ-позитивних дітей. Най-
частіше дискримінація відносно дітей відбувається під час надання медичної до-
помоги, соціального забезпечення та в сфері освіти.

Стаття З. ЯКНАЙПОВНІШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ
Забезпечення дитині захисту та піклування, які необхідні для її благополуччя.
Порушення права:

визначення інтересів дитини відбувається часто без залучення самої дитини.  –
Так, усиновлені діти, згідно з Сімейним кодексом (ст. 226, п.3), по досягненню 14 ро-
ків мають право на одержання інформації щодо свого усиновлення, але зазначене 
положення вступає у суперечність з іншою статтею того ж Кодексу (ст.227), в 
якій сказано, що усиновлювач має право приховувати від дитини факт усинов-
лення і вимагати нерозголошення цієї інформації іншими особами, як до, так і піс-
ля досягнення дитиною повноліття.

Стаття 4. ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ
Держави-учасниці вживають усіх необхідних заходів щодо здійснення прав дитини.
Порушення права:

у Конституції України, у ст. 49, зазначено, що “у державних  і  комунальних закла- –
дах охорони здоров’я медична допомога  надається безоплатно”, але фактично 
безкоштовне медичне обслуговування дітей не завжди забезпечується. Отже, за-
конодавство не забезпечує реалізації норм Конституції України в частині належ-
ного фінансування та створення умов для безоплатного і належного медичного 
обслуговування.

Стаття 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ, СІМ’Ї ТА ГРОМАДИ
Держави-учасниці поважають відповідальність, права та обов’язки батьків, що за за-
коном відповідають за дитину.
Коментар:
На думку багатьох експертів, ця стаття Конвенції є досить складною у практичній 
реалізації. Безперечно, потрібно враховувати вплив релігії та культури на світо-
гляд батьків, які виховують дитину згідно своїх  переконань. І держава не має права 
втручатись у процес виховання, якщо це не шкодить інтересам дитини.  Втім, іноді 
дії батьків, які керуються своїми релігійними або культурними настановами,  мо-
жуть призвести до серйозних наслідків (наприклад, позбавлення дитини права на 
освіту, на медичний догляд тощо), і тоді втручання держави іноді буває запізним. 

Стаття 6. ЖИТТЯ, ВИЖИВАННЯ ТА РОЗВИТОК
Кожна дитина має невід’ємне право на життя; обов’язком держави є забезпечити 
виживання та розвиток дитини.
Порушення права:

існують випадки, коли батьки не забезпечують фізіологічні потреби дитини (на- –
приклад, не годують), внаслідок чого життя та нормальний розвиток дитини 
під загрозою;
Кримінальним кодексом України не передбачені обтяжуючі обставини у випадках  –
скоєння тяжких злочинів щодо дітей, старших 14 років.
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Стаття 7. ІМ’Я ТА ГРОМАДЯНСТВО
З моменту народження дитина має право на ім’я і набуття громадянства, а також 
право знати своїх батьків і право на їх піклування. 
Порушення права:

таємниця усиновлення, закріплена в українському законодавстві, порушує право  –
дитини знати своє ім’я та своїх біологічних батьків. У випадку усиновлення бать-
ками можуть бути змінені ім’я, прізвище дитини, навіть якщо вона вже усвідом-
лює, як її звати. Також можуть бути змінені відомості про місце і дату народження 
дитини. Це позбавляє дитину права на ім’я та знання всієї інформації про своє по-
ходження.

Стаття 8. ЗБЕРЕЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ
Кожна дитина має право на збереження індивідуальності. Держава зобов’язана до-
помогти дитині відновити свою ідентичність, якщо дитина була незаконно її позбав-
лена.
Порушення права:

розлучення рідних братів та сестер під час усиновлення у різні сім’ї, влаштування  –
у різні заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
тощо.

Стаття 9. ПРИНЦИП НЕ РОЗЛУЧЕННЯ З БАТЬКАМИ
Кожна дитина має право не розлучатися з батьками. Дитина має право підтримувати 
контакти зі своїми батьками у випадку розлучення з ними. Коли таке розлучення 
спричинене затриманням, ув’язненням чи смертю когось із батьків, держава по-
винна надати дитині чи батькам інформацію щодо місця перебування відсутнього 
члена сім’ї.

Стаття 10. ВОЗ’ЄДНАННЯ СІМ’Ї
Прохання про виїзд із країни чи в’їзд до неї з метою возз’єднання сім’ї повинні роз-
глядатися гуманним чином. Дитина, батьки якої проживають у різних державах, має 
право підтримувати стосунки і контакти з обома батьками.

Стаття 11. НЕЗАКОННІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА НЕПОВЕРНЕННЯ ДІТЕЙ
Держави-сторони вживають заходів щодо боротьби з викраденням, незаконним пе-
реміщенням і неповерненням дітей партнером чи третьою стороною.

Стаття 12. ВИСЛОВЛЕННЯ ПОГЛЯДІВ
Кожна дитина має право вільно висловлювати свої погляди і на те, що її погляди 
братимуться до уваги.
Порушення права:

ігнорування батьками чи третіми сторонами – 2  поглядів та думок дитини сто-
совно вибору навчального закладу, гуртка, вибору професії тощо.

Коментар
Дотепер органи влади та громадськість не можуть забезпечити реального досту-
пу дітей старшого віку до процесів підготовки документів, що стосуються сфери 

2 Треті сторони – це представники закладів освіти (вчителі, адміністрація школи, вихователі 
тощо), медицини (лікарі, адміністрація медичних закладів тощо), правоохоронних органів, со-
ціальних служб та інших державних установ.
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дитинства.  Не проводять дослідження думок дітей з того чи іншого приводу: жоден 
орган влади чи установа не має науково-обґрунтованих досліджень щодо ставлен-
ня дітей до піднятої проблеми: наприклад, про роботу соціальних служб, про інтер-
нати, прийомні сім’ї тощо. (Зі звіту Кіровоградської організації “Флора”)

Стаття 13. СВОБОДА НА САМОВИРАЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЮ
Право шукати, отримувати та передавати інформацію в різних формах, в тому числі у 
мистецькій, письмовій чи друкованій. Кожна дитина має право вільно висловлювати 
свої думки.
Порушення права:

рівень доступу дітей до інформації залишається обмеженим. Особливо це сто- –
сується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Важливою 
для цієї категорії дітей є поінформованість щодо процедур оскарження у разі по-
рушення їхніх прав, інформація про їхній юридичний статус і відповідні пільги, а 
також інформація, що стосується підготовки до самостійного життя;
існують випадки порушення права на інформацію дітей-сиріт та дітей, позбав- –
лених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах. Зокре-
ма, це може бути інформація про власне майно дитини. 

Стаття 14. СВОБОДА ДУМКИ, СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЇ
Кожна дитина має право на свободу слова, совісті та релігії. Держави повинні по-
важати права та обов’язки батьків спрямовувати розвиток дитини у сфері її думки, 
совісті та релігії відповідно до здібностей дитини, які розвиваються.
Порушення права:

батьки чи треті сторони забороняють відвідувати церкву, обмежують у виборі  –
релігії (конфесії).

Стаття 15. СВОБОДА АСОЦІАЦІЙ
Кожна дитина має право на свободу асоціацій і свободу мирних зборів.
Порушення права:

батьки чи треті сторони забороняють дитині бути членом неурядової органі- –
зації (наприклад, дитячої чи молодіжної) у випадку,  якщо самі батьки не поділя-
ють принципи та напрямки діяльності певної організації;
батьки забороняють дитині брати участь у мирних зборах (акції, паради, мітин- –
ги тощо);
батьки чи представники закладів освіти примушують дитину брати участь у  мирних  –
зборах проти її волі (наприклад, обов’язкова участь школярів у буть яких мітингах).

Стаття 16. ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ, ЧЕСТЬ, ГІДНІСТЬ
Жодна дитина не може бути об’єктом втручання в здійснення її права на особисте 
і родинне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції. Кожна дитина 
має право на захист від втручання в особисте та сімейне життя.
Порушення права:

батьки чи треті сторони  читають особисті листи дитини; –
батьки чи треті сторони ображають честь та гідність дитини (образливі звер- –
тання до дитини, наприклад, “дурень” чи “дурепа”, “телепень” тощо);
огляд особистих речей у присутності інших або у відсутності власників особис- –
тих речей; публічне обговорення особистих проблем, сімейних справ чи стану 
здоров’я дитини;
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умови проживання дітей, що порушують можливість приватності (спальні кім- –
нати з прозорими скляними стінами, відсутність інтимності під час гігієнічних 
процедур і т.п.).

Стаття 17. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Дитина повинна мати доступ до інформації з різноманітних джерел; слід заохочува-
ти засоби масової інформації приділяти особливу увагу меншинам, а також захистові 
дитини від шкідливих для неї матеріалів. 
Порушення права:

статут навчального, медичного або іншого закладу, у якому певний час перебуває  –
дитина, є не тільки документом, що визначає статус юридичної особи, але покли-
каний бути дієвим механізмом попередження і подолання можливих конфліктних си-
туацій. Інформація, яку містить Статут, безпосередньо стосується дитини (учня, 
пацієнта, вихованця і т.п.), тому він має бути доступним для дитини та для батьків 
або опікунів, осіб, які представляють інтереси дитини. Це передбачено й законодав-
ством України. Втім, практика є такою, що положення Статуту в багатьох випад-
ках не є доступними для дітей, батьків або опікунів. У більшості закладів Статут 
відіграє роль документа, що визначає лише юридичний статус закладу.
Суттєвим недоліком є той факт, що законодавство України, гарантуючи пра- –
во на інформацію, зокрема, для дітей, і особливо доступ до такої інформації, що 
сприяє соціальному, духовному та моральному благополуччю, здоровому фізично-
му та психічному розвиткові дитини – не визначає тих, через кого держава здій-
снює дану свою функцію. Особливо така ситуація із законодавством стосується 
системи охорони здоров’я. Однак відсутність таких норм не знімає відповідаль-
ності з державних органів та посадових осіб у наданні інформації про внутрішні 
норми закладу, оскільки ці норми є такою інформацією, що впливає на здоров’я та 
благополуччя дитини.
Діти рідко мають можливість ознайомитись зі своєю справою в суді, не завжди  –
інформуються про хід процесу і належні їм процесуальні права.

Стаття 18. БАТЬКІВСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Загальна та однакова відповідальність обох батьків за виховання і розвиток дитини. 
Держава повинна надавати батькам належну допомогу у вихованні дітей.
Порушення права:

відмовляючись від дитини, наприклад, у пологовому будинку, батьки порушують  –
її право на повноцінне виховання та розвиток.

Стаття 19. НАСИЛЬСТВО ТА НЕДБАЛЕ ПОВОДЖЕННЯ (з боку сім’ї чи опікунів)
Держава має обов’язок захищати дітей від усіх форм насильства. сюди входять соці-
альні програми та інші форми боротьби проти жорстокого поводження з дитиною.
Порушення права:
ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО: 

б’ють дитину, штовхають, дають ляпаси, прив’язують до різних речей або  –
зв’язують; 
загрожують зброєю або завдають ран;  –
фізично перешкоджають дитині при спробі вийти з дому;  –
ззовні закривають у помешканні;  –
залишають одну в небезпечних місцях;  –
відмовляються допомогти, коли дитина хворіє.  –
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ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО: 
залякують дитину, погрожують їй, навмисно ображають, висміюють, знуща- –
ються; 
постійно критикують, принижують, словесно тиснуть на дитину;  –
маніпулюють: “Якщо ти цього не зробиш, то я захворію…” – каже хто-небудь з  –
батьків; 
використовують нецензурні слова та загрозливі жести;  –
перешкоджають спілкуванню з родичами;  –
звинувачують та тиснуть, щоб дитина відчула свою провину;  –
приховують інформацію;  –
не звертають уваги на ніжні почуття дитини;  –
забороняють виходити на вулицю, гратися з однолітками;  –
говорять, що дитина занадто товста, худа, дурна;  –
висміюють переконання дитини.  –

СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО: 
змушують роздягатися проти волі дитини;  –
змушують вступати в статевий акт проти волі, доторкаються до статевих  –
органів, ґвалтують; 
змушують дивитися і/або повторювати порнографічні дії;  –
використовують сексуальний дотик;  –
змушують торкатися до статевих органів іншої людини. –

ЕКОНОМІЧНЕ НАСИЛЬСТВО:
не дають гроші на їжу, не годують  дитину, внаслідок чого вона  голодує;  –
не купують необхідний одяг, книжки для навчання.  –

Приклад
Наприкінці 90-х років у Західній Європі став широко відомий судовий процес “Вест 
проти держави”, який відбувся у Великобританії. Вітчим 10-літнього Джона Веста 
завжди сильно бив хлопчика за найменшу провину, посилаючись на своє, закріплене 
законом, право на “розумну жорстокість”. Тоді батько Джона від його імені подав по-
зов до Європейського суду з прав людини. Вирок суду був однозначним – держава пови-
нна скасувати закон, що дозволяє жорстоке поводження з дітьми.

Стаття 20. ДОГЛЯД ЗА ДИТИНОЮ У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ БАТЬКІВ
Законодавство повинно гарантувати право дитини на догляд у разі відсутності бать-
ків, причому держава, забезпечуючи таке право, зобов’язана належним чином вра-
ховувати етнічне походження, релігійну і культурну належність і рідну мову дитини.
Коментар:
У державі не розроблений механізм раннього виявлення сімей, які опинилися у склад-
них життєвих обставинах, та оцінювання потреб дитини, внаслідок чого у країні 
збільшується кількість сімей, де батьків позбавляють батьківських прав.

Стаття 21. ВСИНОВЛЕННЯ
Держави-учасниці дозволяють існування системи всиновлення. Держави повинні 
забезпечити, щоб питанням усиновлення дитини займалися лише компетентні ор-
гани. Всиновлення в іншій країні може прийматися до розгляду лише тоді, коли не-
можливо вирішити це питання на національному рівні.
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Стаття 22. ДІТИ-БІЖЕНЦІ
Забезпечення дитині права одержати статус біженця. Діти-біженці потребують спе-
ціального захисту. Держави повинні співпрацювати з міжнародними компетентни-
ми організаціями у питанні захисту такої дитини та допомагати дітям, що відлучені 
від своїх родин, віднайти їх.
Порушення права:

практично всі діти з родин біженців, шукачів притулку та діти, які знаходяться в  –
Україні без супроводу дорослих, мають незадовільний стан здоров`я, хворіють на 
хронічні захворювання та потребують санаторного лікування. 
держава не забезпечує інтеграції дітей-біженців в українське суспільство, що при- –
зводить до зростання расистських і ксенофобських настроїв у суспільстві по від-
ношенню до мігрантів.

Стаття 23. ДІТИ-ІНВАЛІДИ
Діти-інваліди мають право на особливе піклування та освіту, щоб мати змогу вести у 
суспільстві гідне і повноцінне життя. Право неповноцінної дитини в розумовому або 
фізичному відношенні на особливе піклування.
Порушення права:

порушенням права є відсутність пандусів біля входу установ та організацій, не- –
працюючі ліфти у багатоповерхових будинках, що обмежує доступ дітей до ак-
тивного, повноцінного життя у суспільстві;
серйозною проблемою в Україні є повна реалізація обов’язкового навчання дітей,  –
які мають психічні розлади, фізично неповноцінних дітей (дітей-інвалідів). Індиві-
дуальний підхід, який декларується, в багатьох випадках не працює. Фактом є те, 
що сучасна школа не має реальних можливостей організовувати навчання таких 
дітей на базі закладу. Для цього не існує й не передбачено спеціального персоналу. 
Педагоги також на практиці не готові до організації навчально-виховного проце-
су, побудови атмосфери толерантності в шкільному колективі в таких умовах, 
коли б діти-інваліди, які мають названі проблеми, навчалися в колективі звичай-
ної школи.

Стаття 24. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Дитина має право на послуги системи охорони здоров’я і на засоби лікування хво-
роб та відновлення здоров’я, а також на поступову заборону традиційних методів 
лікування, які негативно впливають на здоров’я дитини. Кожна дитина має право на 
користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров’я.
Порушення права:

порушенням права на доступ до послуг системи охорони здоров’я є відсутність  –
у віддалених та невеликих сільських населених пунктах служб швидкої медичної 
допомоги, якісного медичного обслуговування;
законодавство не забезпечує реалізації норм Конституції України в частині на- –
лежного фінансування та створення умов для безоплатного і належного медич-
ного обслуговування;
порушенням права є відсутність у дітей доступу до чистої питної води, пожив- –
ного харчування у достатній кількості.

 –
Стаття 25. ПЕРІОДИЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД ОПІКУНСТВА
Дитина, яка віддана під опіку, захист чи лікування, має право на періодичний пере-
гляд якості такого піклування.
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Стаття 26. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Кожна дитина має право користуватися благами соціального забезпечення.

Стаття 27. РІВЕНЬ ЖИТТЯ
Батьки несуть відповідальність за надання дитині належних умов життя, потрібних 
для її розвитку, навіть тоді, коли один із батьків живе поза ме жами країни проживан-
ня дитини. Кожна дитина має право на рівень життя, необхідний для її фізичного, 
розумового, морального та соціального розвитку.
Порушення права:

батьки (через відсутність роботи, низький рівень доходів) не можуть забезпечи- –
ти гідний рівень життя дитини, внаслідок чого діти живуть в умовах бідності чи 
крайньої бідності.

Стаття 28. ОСВІТА
Держава визнає право дитини на безоплатну початкову освіту, доступність профе-
сійного навчання та дбає про зниження кількості учнів, які залишили школу.
Порушення права:

недостатня кількість дошкільних освітніх закладів призводить до порушення  –
права дитини на доступ до дошкільної освіти; 
у разі відсутності обов’язкових щеплень дитину не приймають до дошкільного  –
та загальноосвітнього навчального закладу; 
порушенням права на освіту є відмова прийняти до загальноосвітнього навчаль- –
ного закладу дитини з ВІЛ-позитивним статусом.

Коментар:
серйозною проблемою в Україні є повна реалізація обов’язкового навчання дітей,  –
які мають психічні розлади, фізично неповноцінних дітей (дітей-інвалідів). Індиві-
дуальний підхід, який декларується, в багатьох випадках не працює. Фактом є те, 
що сучасна школа не має реальних можливостей організовувати навчання таких 
дітей на базі закладу. Для цього не існує й не передбачено спеціального персоналу. 
Педагоги також на практиці не готові до організації навчально-виховного про-
цесу, побудови атмосфери толерантності в шкільному колективі, коли б діти-
інваліди, які мають названі проблеми, навчалися в колективі звичайної школи;
проблемою залишається незадовільна матеріальна база загальноосвітніх, до- –
шкільних та позашкільних навчальних закладів. Доступність освіти в Україні ве-
ликою мірою залежить від економічного становища батьків. 

Стаття 29. МЕТА НАВЧАННЯ
Освіта має бути спрямована на розвиток особистості, талантів, розумових і фізичних 
здібностей дитини в найповнішому обсязі та підготовку дитини до свідомого життя 
у суспільстві.
Коментар:

на сьогодні доступність до позашкільної освіти в Україні великою мірою залежить  –
від економічного становища батьків, що значно обмежує розвиток особистості, 
талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі. 

Стаття 30. ДІТИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ТА КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ
Кожна дитина має право користуватися своєю культурою, сповідувати свою релігію, 
виконувати обряди, спілкуватися рідною мовою.
Порушення права:
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відсутність у місцях компактного проживання національних меншин шкіл з від- –
повідною мовою викладання, що порушує право дитини на користування своєю 
культурою.

Стаття 31. ВІДПОЧИНОК І ДОЗВІЛЛЯ
Кожна дитина має право на відпочинок і дозвілля. Дитина має право брати участь в 
іграх і розважальних заходах, у культурному житті і займатися мистецтвом.
Порушення права:

відсутність дитячих ігрових та спортивних майданчиків у подвір’ях багатопо- –
верхових будинків;
руйнація паркових зон у містах; –
незбереження мережі підліткових клубів за місцем проживання у містах та за- –
криття сільських клубів.  

Стаття 32. ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Кожна дитина має право на захист від економічної експлуатації та виконання шкід-
ливих для її здоров’я видів робіт.
Порушення права:

батьки чи треті сторони примушують дитину працювати замість відвідування  –
школи;
влаштування на роботу дитини без відповідного оформлення, з порушенням ви- –
мог КЗПП (Кодекс законів про працю України), у таких випадках часто дітям не 
сплачують зароблені гроші.

Стаття 33. НАРКОТИЧНІ ТА ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ
Кожна дитина має право на захист від незаконного зловживання наркотичними за-
собами та психотропними речовинами.
Порушення права:

батьки чи треті сторони призвичаюють дитину до вживання алкоголю, нарко- –
тичних речовин, тютюнопаління.

Стаття 34. СЕКСУАЛЬНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Кожна дитина має право на захист від усіх форм сексуальної експлуатації, зокрема, 
від проституції та використання у виробництві порнографічної продукції.
Порушення права:

батьки чи треті сторони штовхають дитину до занять проституцією; –
змушують роздягатися проти волі дитини;  –
змушують вступати в статевий акт проти волі дитини, торкаються до ста- –
тевих органів, ґвалтують; 
змушують дивитися і/або повторювати порнографічні дії. –

Стаття 35. ВИКРАДЕННЯ, ТОРГІВЛЯ ТА КОНТРАБАНДА
Держави-учасниці вживають заходів щодо відвернення викрадень дітей, торгівлі ді-
тьми чи їх контрабанди.

Стаття 36. ІНШІ ФОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Кожна дитина має право на захист від усіх форм експлуатації, що завдають шкоди її 
добробуту.
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Стаття 37. ТОРТУРИ, СМЕРТНА КАРА, ПОЗБАВЛЕННЯ СВОБОДИ
Жодна дитина не повинна піддаватися катуванням та іншим жорстоким, нелюдським 
видам поводження чи покарання.
Порушення права:

побиття дитини під час затримання працівниками органів внутрішніх справ; –
відсутність системи спеціалізованих судів (ювенальної юстиції), яка має сприяти  –
покращенню й практичній дієвості процедур захисту прав дитини та відпові-
дальності за їх недотримання відповідальними особами.

Стаття 38. ЗБРОЙНІ КОНФЛІКТИ
Захист дитини у випадку збройного конфлікту. Держава повинна забезпечити, щоб 
діти до 15 років не брали прямої участі у воєнних діях. Держава не повинна призи-
вати на військову службу дітей до 15 років.
Порушення права:

залучення дітей до активних бойових дій під час збройних конфліктів; –
участь дітей у збройних конфліктах у якості “терористів-смертників”. –

Стаття 39. ВІДНОВЛЕННЯ І РЕІНТЕГРАЦІЯ
Держава повинна сприяти освіті, фізичному і психологічному відновленню та повер-
ненню до повноцінного соціального життя дітей, які стали жертвами експлуатації, 
катувань чи збройних конфліктів.
Порушення права:

порушенням права дитини на відновлення та реінтеграцію є відсутність до- –
статньої кількості спеціалізованих закладів, спеціальних реабілітаційних та лі-
кувальних програм для жертв насильства. 

Стаття 40. ПІДЛІТКОВА ЗЛОЧИННІСТЬ
Поводження держави з підлітками, які порушили кримінальне законодавство, пови-
нно сприяти відновленню гідності дитини. 
Порушення права:

батьки чи треті сторони втягують дітей у злочинні дії. –
Коментар

В Україні до сьогодні не запроваджено ювенальну юстицію як комплексну програму  –
правосуддя щодо неповнолітніх.

Стаття 41.
Ніщо в цій Конвенції не заперечує ті положення інших документів, які сприяють за-
хисту дітей більшою мірою.

Стаття 42. ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПОЛОЖЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
Держава зобов’язана ознайомити дорослих та дітей з положеннями цієї Конвенції.

Статті 43-54. ЗАСТОСУВАННЯ
У цих статтях мова йде про обов’язок Комітету ООН з прав дитини наглядати за вті-
ленням у життя цієї Конвенції.

Назви статей подаються тут тільки для того, щоб полегшити посилання 
на відповідні статті. Ці назви не є частиною затвердженого тексту (ЮНІСЕФ-
Великобританія).
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1.3. Відмінність прав
дитини від прав дорослих
Щойно народившись, людина набуває за за-
коном здатність мати права і нести обов’язки 
– конституційні, сімейні, громадянські, трудові  
тощо. Однак їх реальне здійснення можливе 
лише по мірі дорослішання дитини. З кожним 
роком об’єм дієздатності дитини збільшуєть-
ся (здатності своїми діями реалізовувати свої 
права та виконувати свої обов’язки). Отже, на 
що дитина має право та які вона має обов’язки, 
якщо їй виповнилося…

З народження – народившись, дитина на-
буває право на громадянство, володіє право-
здатністю по громадянському праву, має пра-

во на ім’я, по батькові і прізвище; має право жити та виховуватися в сім’ї, знати 
своїх батьків, отримувати від них захист своїх прав і законних інтересів. На ім’я 
дитини може бути відкрито рахунок у банку.

1,5 року – дитина має право відвідувати ясла.

3 роки – дитина має право відвідувати дитячий садок.

6 років – дитина має право:
відвідувати школу;• 
самостійно здійснювати дрібні побутові угоди.• 

10 років – дитина має право:
давати згоду на зміну свого імені і (або) прізвища;• 
давати згоду на своє усиновлення або передачу у прийомну сім’ю, або від-• 
новлення батьківських прав своїх батьків;
висловлювати свою думку про те, з ким з її батьків, які розривають шлюб в • 
суді, вона бажає мешкати після розлучення;
бути заслуханою в ході будь-якого судового або адміністративного розгля-• 
ду;
може вступати в дитячі громадські об’єднання.• 

 
14 років – дитина має право:

обирати собі місце проживання (за згодою батьків);• 
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здійснювати будь-які угоди (за згодою батьків);• 
самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією, іншими доходами;• 
здійснювати права автора, що охороняють законом результат своєї інтелек-• 
туальної діяльності;
на легку працю (не більш 4 годин на день) за згодою одного з батьків, опі-• 
кунів;
вимагати відміни усиновлення у випадках, вказаних у законі;• 
навчатися водінню мотоцикла;• 
управляти велосипедом при русі по дорогах;• 
вступати в молодіжні громадські об’єднання.• 

У 14 років дитина:
підлягає карній відповідальності за деякі злочини (вбивство, розбій, крадіж-• 
ка та інші);
підлягає майновій відповідальності за здійсненими угодами, а також за за-• 
подіяння майнової шкоди;
несе карну відповідальність за особливо важкі злочини.• 

15 років – дитина має право:
поступити на роботу за згодою профспілки підприємства (скорочений ро-• 
бочий тиждень – 24 години, інші трудові пільги).

16 років – дитина отримує паспорт та має право:
бути членом кооперативу, акціонерного товариства;• 
управляти мопедом при їзді по дорозі;• 
самостійно укладати трудові угоди (контракти, в яких зберігається ряд пільг • 
по трудовому праву: скорочений робочий тиждень – 36 годин);

В 16 років дитина:
підлягає адміністративній відповідальності за правопорушення у загально-• 
му порядку;
несе карну відповідальність за злочини.• 

17 років – дитина має право:
на вступ у шлюб з дозволу органів місцевого самоврядування при наявності • 
поважних причин.

В 17 років дитина:
підлягає постановці на військовий облік, видається приписне свідоцтво.• 

18 років
Вісімнадцятирічний громадянин/громадянка стає повністю дієздатним (по-• 
внолітнім) і має всі права та обов’язки дорослої людини.
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ДЛЯ сОЦіАЛЬНИХ 
ПРАЦіВНИКіВ ПО 
РОБОті
З КАНДИДАтАмИ
У ПРИЙОмНі БАтЬКИ, 
БАтЬКИ-ВИХОВАтЕЛі

2. ПРАКтИЧНі 
РЕКОмЕНДАЦіЇ

2.1. Рекомендації для соціальних
працівників по роботі з кандидатами
у прийомні батьки, батьки-вихователі3

ЩО ОБОВ’ЯЗКОВО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ДИТИНУ?

1. Наявність рідних братів та сестер.
Роз’єднання братів і сестер небажане, незалежно від того, усиновлюється ди-

тина, передається під опіку чи піклування або ж в прийомну сім’ю чи дитячий 
будинок сімейного типу.

3 Див.: «Перші запитання про сина і доньку. Путівник для майбутніх усиновителів, прийом-
них батьків та опікунів» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://chc.org.ua/sut/modules/
ck� nder/user� les/putivnuk.pdf 
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2. Стан здоров’я, фізичні вади та хронічні захворювання дитини.
Будьте готовими до можливих труднощів, якщо берете дитину зі складними 

захворюваннями. До того, як прийняти остаточне рішення взяти таку дитину, 
батьки мають право на повне медичне обстеження її фахівцями, яких вони самі 
обрали.

3. Попередній життєвий досвід дитини в дитячому будинку  або притулку.
Він обов’язково впливатиме на адаптацію дитини в сім’ї, її поведінкові прояви 

у різних життєвих ситуаціях, особливо складних або незвичних для дитини.

4. Соціальний статус дитини.
статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, - ви-

значене відповідно до законодавства становище дитини, яке надає їй право на 
повне державне забезпечення і отримання передбачених законодавством пільг 
та яке підтверджується комплектом документів, що засвідчують обставини, через 
які дитина не має батьківського піклування.

ПОРАДИ ДЛЯ КАНДИДАТІВ У ПРИЙОМНІ БАТЬКИ, БАТЬКИ-ВИХОВАТЕЛІ, 
УСИНОВИТЕЛІ

Коли кандидати у прийомні батьки, батьки-вихователі готуються стати 1. 
батьками для дитини, яка виховувалась у закладі для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в інтернаті, їм необхідно опанува-
ти елементарні знання з психології, педагогіки та медицини: як лікувати 
прості дитячі хвороби, прищепити дітям здоровий спосіб життя, привчи-
ти до акуратності; як вирішувати конфлікти, як подолати дитячу недовіру, 
як відродити у дітей повагу і любов до батьків.

Кандидатам у батьки не слід боятися паперової тяганини і бюрократизму 2. 
при оформленні документів на дитину. Все не так страшно, як це малюють 
компанії, що прагнуть стягнути кошти за юридичні консультації. також 
слід пам’ятати: комерційна, посередницька діяльність при оформленні 
усиновлення, опіки/піклування, влаштування у прийомну сім’ю або дитя-
чий будинок сімейного типу заборонена законом.

Не слід починати процес усиновлення, оформлення опіки чи створення 3. 
прийомної сім’ї чи ДБст, якщо для кандидатів у батьки найважливішою є 
фінансова сторона. 

Якщо кандидати у батьки щиро прагнуть допомогти дитині, - їм необхід-4. 
но підготувати свою родину до появи дитини у сім’ї. Діти, які прийдуть у 
родину, не повинні відчувати ворожості з боку родичів чи інших членів 
сім’ї.
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Необхідно спокійно ставитись до труднощів – вони бувають у всіх. Психо-5. 
логи відзначають, що перші проблеми можуть виникнути після двох мі-
сяців перебування дітей у родині. Як правило, спочатку діти намагаються 
поводити себе дуже чемно, щоб сподобатись батькам. Перші дитячі вере-
дування – це сигнал, що дитина вже адаптувалася у сім’ї. 

Якщо у кандидатів у батьки є старші діти, слід зробити їх своїми спільни-6. 
ками у вихованні прийомних (усиновлених) дітей.

2.2. Форми сімейного виховання
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування: усиновлення,
опіка та піклування, прийомні сім’ї та ДБст4

ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙ-
НОГО ТИПУ (ДБСТ) 

В Україні ведеться копітка і 
цілеспрямована робота зі ство-
рення нової форми опіки (сі-
мейного виховання дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування), яка набула 
розвитку в останнє десятиріч-
чя – дитячі будинки сімейного 
типу (ДБст).

Дитячий будинок сімейного 
типу (ДБст) – це окрема сім’я, 
яка створюється за бажанням 
подружжя або окремої особи, 
котра не перебуває у шлюбі. 
така сім’я бере на виховання 

і спільне проживання не менше п’яти дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьків-
ського піклування. 

У світі подібні форми виховання почали запроваджуватися після Другої світо-
вої війни. У 1946 році в швейцарському місті троген збудували дитяче селище іме-
ні Песталоцці, яке складалося з 18-20 сімей. Кожне подружжя жило в окремому 

4 Джерело: Інформацію надано Обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
Херсонської обласної державної адміністрації
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будинку зі своїми дітьми та дітьми, взятими на виховання. За своєю внутрішньою 
структурою такий будинок був першим прототипом дитячого будинку сімейного 
типу. У 1949 році в м.імсті (Австрія) лікар Г. Хмайнер організував  “дитяче селище”. 
У кожному “сімейному будинку” жило по 9-10 дітей різного віку та статі. У Кана-
ді в будинках сімейного типу виховувалося 4-8 дітей під наглядом вихователів-
опікунів.

В Україні перший дитячий будинок сімейного типу створено у 1988 році. У 
1991-1993 роках створення ДБст майже припинилося.

Розвиток цієї форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, отримав новий імпульс у 1996 році у зв’язку зі ство-
ренням міністерства у справах сім’ї та молоді України. так, на кінець 1999 року 
в Україні діяв 91 дитячий будинок сімейного типу, виховувалося 762 прийомних 
дитини. 

У квітні 2002 року КмУ Постановою № 564 від 26.04.02 затвердив нове Поло-
ження про дитячий будинок сімейного типу.

Виховання в ДБст дитини, яка позбавлена можливості перебувати у біологіч-
ній родині, спрямоване на надання їй можливості в сімейному оточенні засвоїти 
соціальні правила і норми життя. 

метою створення дитячого будинку сімейного типу є забезпечення належних 
умов для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування.

ДБст – окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої осо-
би, яка не перебуває у шлюбі, що беруть на виховання та спільне проживання не 
менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Вихованці перебувають у будинку дитячого типу до досягнення 18-річного 
віку, а у разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчаль-
ному закладі і – іV рівня акредитації – до його закінчення.

Рішення про створення дитячого будинку сімейного типу приймається  ра-
йонною у м. Києві та севастополі держадміністрацією, виконавчим комітетом 
міської ради (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст облас-
ного значення) на підставі заяви осіб або особи, які виявили бажання створити 
такий будинок, та висновку відповідного відділу у справах сім’ї та молоді  про 
наявність умов для його створення.

На підставі рішення про створення дитячого будинку сімейного типу між 
батьками-вихователями та органом, який прийняв рішення про його створення, 
укладається відповідна угода.

На кожну дитину орган опіки та піклування зобов’язаний надати батькам-
вихователям такі документи: 

свідоцтво про народження дитини; • 
медичну довідку про стан здоров’я або витяг з історії розвитку дитини;• 
довідку (атестат) про освіту або висновок психолого-медико-педагогічної • 
консультації про рівень розвитку дитини;
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документи про батьків або осіб, що їх замінюють (свідоцтво про смерть, ви-• 
рок або рішення суду, довідка про хворобу, розшук батьків та інші докумен-
ти, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними 
своїх дітей); 
довідку про наявність та місцезнаходження братів та сестер чи інших близь-• 
ких родичів дитини; 
опис належного дитині майна, у тому числі житла, та відомості про осіб, які • 
відповідають за його збереження;
пенсійну книжку на дітей, які одержують пенсію, копію ухвали суду  про • 
стягнення аліментів. 

У разі коли на момент влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу 
деякі із зазначених документів відсутні, орган опіки та піклування зобов’язаний 
надати їх протягом трьох місяців. 

Батьки-вихователі несуть відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і пси-
хічний розвиток вихованців.

Фінансування дитячого будинку сімейного типу, заробітна платня батьків-
вихователів та утримання вихованців здійснюється за рахунок видатків з район-
них бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та 
міст обласного значення.

тобто, ДБст – це окрема сім’я, яка створюється за бажанням подружжя або 
окремої особи, що не перебуває у шлюбі (батьки-вихователі), які беруть на ви-
ховання та спільне проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 

ПРИЙОМНА СІМ’Я
Прийомна сім’я – це сім’я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей для виховання 
і спільного проживання. Загальна кількість рідних та прийомних дітей у сім’ї не 
повинна становити більше п’яти осіб. 

Шостий рік в Україні проводиться робота щодо запровадження інституту при-
йомної сім’ї як альтернативної форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Альтернатива полягає в тому, що ті з ді-
тей, які не були усиновлені чи взяті під опіку і які до недавна направлялися до 
інтернатних закладів, мають можливість бути влаштованими у сім’ю. 

Особливість прийомної сім’ї перед існуючими формами сімейного виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проявляється в за-
безпеченні соціального супроводу такої родини, що передбачає надання допо-
моги соціальним працівником прийомній сім’ї на всіх етапах її функціонування. 
соціальний працівник є довіреною особою прийомних батьків, надійним парт-
нером у вирішенні щоденних проблем і питань. соціальний супровід передбачає 
не лише підтримку прийомних батьків, прийомних дітей та родини в цілому, а й 
контроль за умовами розвитку і виховання дитини, виявлення недоліків і про-
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блемних моментів. Перше і основне завдання контролю – виявлення проблеми і 
запровадження методик та підходів, що допоможуть забезпечити нормальні умо-
ви розвитку прийомної дитини. 

інша особливість прийомної сім’ї – забезпечення матеріального утримання 
прийомної дитини з боку держави, розраховане за нормами утримання вихован-
ців інтернатних закладів. Але ті громадяни, які розглядають прийомну сім’ю як 
форму заробітку, ознайомившись з проблемами і завданнями, що покладаються 
на прийомних батьків, особливостями вихованців, які прийдуть до них, відступа-
ються від намірів ще до проходження курсу підготовки. 

Досвід створення прийомних сімей в Україні засвідчує, що формування аль-
тернативних форм опіки над дітьми-сиротами є закономірним явищем, що сти-
мулюється вимогами розвитку нашого суспільства. 

До прийомної сім’ї може бути влаштована дитина, в якої є батьки, але вони з 
певних причин не в змозі її виховувати. Це можуть бути діти, батьки яких позбав-
лені батьківських прав або протягом деякого часу не спроможні виховувати своїх 
дітей у зв’язку з хворобою, перебуванням у місцях позбавлення волі тощо. 

Відповідно, прийнято Положення про прийомну сім’ю, яке затверджено По-
становою КмУ від 26 квітня 2002 р. № 565.

метою утворення прийомної сім’ї є забезпечення належних умов для зрос-
тання в сімейному оточенні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, шляхом влаштування їх у родини на виховання та спільне проживання.

Прийомні діти виховуються у прийомній сім’ї до досягнення 18-річного віку, а 
в разі продовження навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закла-
дах  і – іV рівня акредитації – до його закінчення.

Рішення про створення прийомної сім’ї приймається  районною, районною у 
мм. Києві та севастополі держадміністрацією, виконавчим комітетом міської ради 
(міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення) 
на підставі заяви подружжя, яке виявило бажання утворити прийомну сім’ю, та 
за поданням відповідного висновку відділу у справах сім’ї та молоді районних, 
районних у мм. Києві та севастополі держадміністрацій, виконавчих комітетів 
міських рад (місцеві відділи у справах сім’ї та молоді)  про можливість утворення 
прийомної сім’ї.

У статті  52 Конституції України  говориться, що  діти  рівні  у  своїх  правах   не-
залежно  від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. 
Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом. 
Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського  піклуван-
ня,  покладається  на   державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку 
діяльність щодо дітей.

таким чином, прийомна сім’я – це форма родинного виховання, метою якої є 
добровільне, тимчасове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, у спеціалізовано підготовлену сім’ю для забезпечення їх по-
вноцінного фізичного, психічного та соціального розвитку.      
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УСИНОВЛЕННЯ/УДОЧЕРІННЯ
Усиновлення (удочеріння) є найбільш прийнятною й сприятливою формою 

виховання дітей, котрі залишилися без батьківського піклування, причому, в пра-
вовому відношенні така дитина повністю прирівнюється до рідних дітей і має в 
особі батьків-усиновителів рідну сім’ю.

справами з питань усиновлення дітей займаються опікунські ради.                      
Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на  правах 

доньки чи сина, здійснене на підставі рішення суду.
Усиновлення дитини впроваджується у її найвищих інтересах для забезпечен-

ня стабільних та гармонійних умов її життя.
Усиновленою може бути будь-яка дитина, якщо це не суперечить законодав-

ству. 
Дитина, покинута в пологовому  будинку,  іншому  закладі охорони  здоров’я, 

або яку відмовилися забрати з них батьки, інші родичі, може бути усиновлена піс-
ля  досягнення  нею  двомісячного віку.

Дитина, яку було підкинуто чи знайдено, може бути усиновлена після спливу 
двох місяців з часу її знайдення.

У виняткових випадках суд може прийняти рішення про усиновлення повно-
літньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування. У 
цьому  разі  суд  бере до уваги сімейний стан усиновлювача, зокрема, відсутність 
у нього своїх дітей та  інші  обставини,  що мають істотне значення. 

Якщо на обліку для можливого усиновлення перебувають рідні брати та   се-
стри,  вони  не  можуть  бути  роз’єднані  при  їх усиновленні.

 За наявності обставин, що мають істотне значення, суд за згодою органу опіки 
та  піклування може прийняти рішення про усиновлення когось із них або уси-
новлення їх різними особами.

 Якщо усиновлення для дитини не є таємним, брат чи сестра мають право зна-
ти про нове місце її проживання.

 Усиновлювачем дитини може бути повнолітня дієздатна особа.
 Усиновлювачем  може бути особа,  що старша за дитину, яку вона бажає уси-

новити, не менш як на 15 років.
 У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не  може бути меншою, 

ніж 18 років.
Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі.
Особи, які не перебувають у шлюбі між собою,  не  можуть усиновити одну і 

ту ж дитину.
Якщо такі особи проживають однією сім’єю, суд  може прийняти рішення про 

усиновлення ними дитини.
Якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким 

її мати не перебуває у шлюбі.
Якщо дитина має  лише  батька,  вона не може бути усиновлена жінкою, з якою 

він не перебуває у шлюбі.
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Якщо такі особи проживають однією сім’єю, суд може прийняти рішення про 
усиновлення ними дитини.

Якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв’язку з усиновленням 
втрачають правовий  зв’язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чо-
ловік або одна жінка.

 Кількість дітей, яку може усиновити 1 усиновлювач, не обмежується.
Законодавство встановлює деякі обмеження щодо осіб, які хочуть всиновити 

дитину.       
Не можуть бути усиновлювачами особи, які:

обмежені у дієздатності;1. 
визнані недієздатними;2. 
позбавлені  батьківських  прав,  якщо  ці  права  не  були поновлені;3. 
були усиновлювачами іншої дитини, але усиновлення було скасовано або 4. 
визнано недійсним з їхньої вини;
перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи нарко-5. 
логічному диспансері;
зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;6. 
не мають постійного місця проживання  та  постійного заробітку (доходу);7. 
страждають на хвороби, перелік яких затверджений міністерством охоро-8. 
ни здоров’я України.

Крім осіб, зазначених вище, не можуть бути усиновлювачами інші особи,  ін-
тереси  яких  суперечать інтересам дитини. 

За наявності кількох осіб,  які виявили бажання  усиновити одну  і  ту  ж  дитину,  
переважне  право  на  її  усиновлення має громадянин України:

в сім’ї якого виховується дитина;1. 
який є  чоловіком  матері,  дружиною  батька  дитини,  яка усиновлюється;2. 
який усиновлює кількох дітей, які є братами, сестрами;3. 
який є родичем дитини.4. 

Крім осіб, зазначених  вище, переважне право на усиновлення дитини має по-
дружжя.

Усиновлення дитини здійснюється за вільною згодою її батьків.
Згода батьків на усиновлення може бути дана ними лише після досягнення 

дитиною двомісячного віку.
Якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми,  крім  їхньої згоди на усинов-

лення, потрібна згода їхніх батьків.
Письмова згода батьків  на  усиновлення  засвідчується нотаріусом.
мати, батько дитини мають право відкликати свою згоду на усиновлення до 

набрання чинності рішення суду про усиновлення.
Але на усиновлення  потрібна не лише згода батьків, а  й самої дитини. Згода 

дитини на  її усиновлення  дається у формі, яка відповідає її вікові. Дитина має 
бути проінформована про правові наслідки усиновлення. Згода дитини на уси-
новлення не потрібна, якщо  вона:
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проживає в сім’ї усиновлювачів і вважає їх своїми батьками;• 
у зв’язку з віком або станом здоров’я не усвідомлює факту усиновлення.• 
Без  згоди  батьків усиновлення дитини проводиться,  якщо вони:• 
невідомі;• 
визнані безвісно відсутніми;• 
визнані недієздатними;• 
позбавлені  батьківських прав щодо дитини, яка усиновлюється.• 

Усиновлення дитини  може   бути   проведено   без   згоди повнолітніх  бать-
ків,  якщо  судом буде встановлено,  що вони,  не проживаючи з дитиною понад 6 
місяців без поважних причин, не проявляють щодо неї  батьківської  турботи  та  
піклування,  не виховують та не утримують її.

Якщо дитина знаходиться під опікою чи піклуванням, то в такому випадку на 
її усиновлення,  а також на усиновлення дитини, над батьками якої встановлено 
опіку або піклування,  потрібна письмова згода опікуна або піклувальника, неза-
лежно від згоди батьків.

Якщо опікун або піклувальник не дав згоди  на  усиновлення дитини, така зго-
да може бути дана органом опіки та піклування.

Усиновлення може бути проведене  без  згоди  опікуна, піклувальника або 
органу опіки та піклування, якщо суд встановить, що усиновлення дитини відпо-
відає її інтересам.

У випадку, коли дитину хочуть  усиновити, а вона не має батьків і перебуває 
у закладі охорони здоров’я або навчальному закладі, потрібна письмова згода 
цього закладу. Але не завжди. Усиновлення може бути проведене без згоди такої, 
якщо суд встановить, що усиновлення дитини відповідає її інтересам.

Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про усиновлення.
моментом здійснення усиновлення вважається день набрання чинності рі-

шення суду про усиновлення.
існує таємниця усиновлення, яка розповсюджується не лише на усиновлено-

го, але й на усиновителя. тобто особа, яка усиновлює дитину, згідно із законодав-
ством має право на таємницю перебування на обліку тих, хто бажає усиновити 
дитину, пошуку дитини для усиновлення, подання заяви про   усиновлення   та   її  
розгляду,  рішення  суду  про усиновлення.

Дитина,  яка усиновлена,  має право на  таємницю,  в  тому числі і від неї самої, 
факту її усиновлення, але також має право після досягнення нею чотирнадцяти 
років на одержання інформації щодо свого усиновлення.

Особи, яким у зв’язку з виконанням службових обов’язків доступна  інфор-
мація щодо усиновлення, зобов’язані не розголошувати її,  зокрема  і  тоді, коли 
усиновлення для самої дитини не є таємним.

Особа, яка подала заяву про усиновлення, може виявити бажання бути  за-
писаною у Книзі реєстрації народжень матір’ю, батьком дитини або повнолітньої 
особи. Якщо усиновлюється дитина, яка досягла 7 років, то для запису усиновлю-
вача матір’ю, батьком потрібна згода дитини.
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У судовому порядку усиновителі можуть змінити відомості про місце та дату 
народження дитини. Дата народження дитини може бути змінена не більш як  на 
6 місяців. Щоб змінити ім’я, потрібна згода дитини. така згода не вимагається, 
якщо дитина живе в сім’ї усиновлювачів і звикла до нового імені.

На підставі рішення суду про усиновлення в актовий запис про народження 
дитини  або  повнолітньої  особи  державний  орган реєстрації актів цивільного 
стану вносить відповідні зміни і видає нове свідоцтво про народження з ураху-
ванням цих змін. свідоцтво про народження, що було видане раніше, анулюєть-
ся.

Дитина, яка усиновлена, зберігає права на пенсію, інші соціальні виплати,  а 
також на відшкодування  шкоди  у  зв’язку  з втратою годувальника, які вона мала 
до усиновлення.

До досягнення усиновленою дитиною повноліття орган опіки та піклування 
здійснює нагляд за дотриманням її прав.

скасувати усиновлення можливо лише за рішенням суду.
Отже, усиновлення (удочеріння) – це оформлення спеціальним юридичним 

актом прийняття в сім’ю неповнолітньої дитини на правах сина чи доньки. Уси-
новлення допускається виключно в інтересах дітей. Усиновителем може бути ко-
жен повнолітній дієздатний громадянин. Переважні права на усиновлення мають 
родичі; особи, у яких проживає дитина, яка всиновлюється; особи, які всинов-
люють двох або більше дітей, щоб не розривати родинних зв’язків; громадяни 
України. 

ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ
Встановлення опіки та піклування – це влаштування дітей-сиріт, дітей, позбав-

лених батьківського піклування, в сім’ї громадян України, які перебувають пере-
важно в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми, з метою забезпечення їх 
виховання, освіти, розвитку, захисту їх прав та інтересів (глава 19 сімейного ко-
дексу України).

Опікуни, піклувальники є законними представниками інтересів дитини без 
спеціальних на те повноважень, несуть відповідальність за життя, здоров’я, фі-
зичний і психічний розвиток дитини, яка знаходиться під їх опікою, піклуванням.

Опікуни, піклувальники зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її 
здоров’я, фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечити одержання нею 
повної загальної середньої освіти, двічі на рік здійснювати повне медичне обсте-
ження підопічного.

Оформлення над дитиною опіки та піклування, права та обов’язки опікунів, 
піклувальників регулюються сімейним і Цивільним кодексами України. сімей-
ний кодекс містить положення щодо оформлення опіки, піклування над дітьми-
сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Цивільний кодекс 
визначає ці питання більш широко, враховуючи потреби захисту прав недієздат-
них та обмежено дієздатних громадян.
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Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли чотирнадцяти років, а піклу-
вання – над дітьми віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, опі-
ка, піклування встановлюється органами опіки та піклування або судом.

Відповідно до статті 11 Закону України “Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування” (від 13 січня 2005 року № 2342-IV), органами опіки та піклування є 
державні адміністрації районів, районів міст Києва і севастополя, виконавчі орга-
ни міських чи районних у містах, сільських, селищних рад.

Безпосереднє ведення справ та координацію діяльності стосовно дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладено на служби у справах 
дітей.

Опікуном, піклувальником може бути повнолітня дієздатна особа. При призна-
ченні опікуна, піклувальника враховуються особисті якості особи, її ставлення до 
дитини (сімейний кодекс, стаття 244). Однією з умов оформлення опіки є бажання 
самої дитини щодо призначення певної особи її опікуном, піклувальником.

Переважне право серед кількох осіб, які бажають стати опікунами чи піклу-
вальниками щодо однієї й тієї самої дитини, надається:

її родичам незалежно від місця їх проживання; –
особам, у сім’ї яких проживає дитина на момент, коли виникають підстави  –
для встановлення над нею опіки або піклування.

Не може бути опікуном, піклувальником особа, яка зловживає алкоголем, 
наркотичними засобами, позбавлена батьківських прав, а також інте реси якої су-
перечать інтересам дитини.

Якщо дитина постійно проживає в дитячому закладі або закладі охорони 
здоров’я, то відповідно до статті 245 сімейного кодексу України функції опікуна 
та піклувальника щодо неї здійснюються адміністрацією закладу.

Дитина, над якою встановлено опіку, піклування, не втрачає статусу дитини-
сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що передбачає дер-
жавні пільги, встановлені для такої категорії дітей. За такими дітьми зберігається 
право на аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, на відшкодування у зв’язку з 
втратою годувальника. Дитина, яка виховується в сім’ї, має право на захист від 
зловживань з боку опікуна, піклувальника.

Відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, допо-
мога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, становить два прожит-
кових мінімуми для дітей відповідного віку (з 01.01.2009 року).

До прав опікунів, піклувальників віднесено самостійне визначення методів 
виховання дитини, причому це право обмежене – відповідно до статті 249 сімей-
ного кодексу України має також враховуватися думка дитини й рекомендації ор-
гану опіки та піклування.

Контроль за умовами утримання, виховання, навчання дитини, над якою 
оформлено опіку, піклування, покладається на органи опіки та піклування.
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Звільнення опікуна або піклувальника здійснюється рішенням органу опіки 
та піклування за його бажанням або в разі невиконання ним своїх обов’язків, при 
влаштуванні вихованця до державного закладу або коли стосунки між виховате-
лем та вихованцем не дозволяють здійснювати піклування.

У випадку невиконання опікунами, піклувальниками обов’язків і за умови на-
стання тяжких наслідків винні особи несуть кримінальну відповідальність.

Згідно зі ст. 250 сімейного кодексу України, опіка, піклування над дитиною 
припиняється у випадках, встановлених Цивільним кодексом України (статті 76, 
77).

Опіка припиняється у разі:
передачі малолітньої особи батькам (усиновлювачам);• 
досягнення підопічним 14 років. У цьому разі особа, яка здійснювала • 
обов’язки опікуна, стає піклувальником без спеціального рішення щодо 
цього.

Піклування припиняється у разі:
досягнення фізичною особою повноліття;• 
реєстрації шлюбу неповнолітньої особи;• 
надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.• 
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У ПРИЙОмНіЙ сім’Ї, 
ДБст тА ПОРАДИ 
ПсИХОЛОГА, 
ЯК З НИХ ВИХОДИтИ5

3. ОПИс
ПРОБЛЕмНИХ
сИтУАЦіЙ

5 Коментарі надано членом Українського союзу психотерапевтів, психологом-практиком Про-
дос Антоніною Василівною

СИТУАЦІЯ 1.
Дитина не вміє дбайливо ставитись до своїх речей, живе  одним днем – сьо-

годні все витратити, бо завтра ще дадуть; матеріальні цінності  ніби не заробля-
ються, а будуть надані незалежно від  наполегливості  в роботі, навчанні, заходам 
по збереженню майна, праці по самообслуговуванню тощо. таку ситуацію про-
вокує і те, що на дитину-сироту держава  виплачує  два прожиткових мінімуми, 
а на батьківську дитину таких виплат немає. Кошти не зароблені, а просто дані 
не можуть цінитись так, як зароблені. Яким чином  виховати у прийомної дитини  
бажання своєю працею досягати успіху в житті?

Коментар психолога 
мікросередовище – це соціальне середовище життєдіяльності дитини, 

з яким вона безпосередньо контактує. Від того, які люди входять у мікросе-
редовище дитини, який зміст спілкування  їх з дитиною, який характер вза-
ємин, багато в чому залежить те, які  властивості особистості в неї будуть 
формуватися. Позбавлені спілкування діти не виявляють зацікавленості до 
навколишнього світу, перебувають у напівдрімотному стані, пасивно реа-
гують на зовнішні сигнали. 

Велике значення в поведінці дитини мають мотиви встановлення й 
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збереження позитивних взаємин з дорослими й іншими дітьми. Гарне 
ставлення з  боку оточуючих необхідне дитині. Бажання заслужити ласку, 
схвалення, похвалу дорослих є одним з основних важелів її поведінки. 
Прагнення до позитивних взаємин з дорослими  змушує дитину зважати 
на їхні думки й оцінки, виконувати  встановлювані ними правила поведін-
ки. 

Необхідно розвивати, підтримувати самолюбство дитини, її самоствер-
дження. Визнавати  дитину,  як самостійну особистість. Поважати, чути її 
бажання. Довіряти важливі, відповідальні справи, щоб вона почувала 
свою значимість і,  звичайно, позитивно оцінювати все, що нею викону-
ється, знайти родзинку у справі саме для даної дитини; далі - періодичне 
підкріплення, і згодом - відхід у тінь. Дитина сама запитає:  “Я молодець?” 
Відповідальність - це щире й добровільне визнання необхідності піклува-
тися  про себе та інших. 

Аби визнати цінність інших людей і життя взагалі, людина спочатку по-
винна відчути цінність самої себе. Великий вплив на поведінку дітей фор-
мує їхня цікавість до світу дорослих, їх прагнення діяти як дорослі. Бажан-
ня бути схожими на дорослих. У такому випадку важливо знайти сильний 
аргумент для дитини: “Ваню, скажи, ти хочеш бути самостійним? А само-
стійність – це…” (не вживайте “тИ”, це може викликати  образу й чутися, як 
погроза, краще спочатку ставити ім’я дитини, те, яке подобається їй – Ва-
нюшка, марійка тощо).

(див. пам’ятку)

СИТУАЦІЯ 2.
Деякі діти, позбавлені батьківського піклування, особливо старшого віку, ма-

ють нахил до крадіжок. Виявивши крадіжку, як вийти з ситуації  батькам, які дії 
повинні бути, щоб у дитини не закріпилися такі навички?

 
Коментар психолога

Діти крадуть,  як правило,  аби привернути увагу. Вони відчувають де-
фіцит тепла, ніжності, ласки й намагаються отримати їх собі. На якийсь час 
задовольняються цим (тим, що вкрали), і знову виникає бажання одержу-
вати, але не знають,  де можна взяти любов, прихильність, безпеку - це все 
базові потреби людини. А в прийомних дітей вони загублені, тому важли-
во говорити з дитиною, пояснювати, що коли вона так робить, батьки від-
чувають розгубленість, сором, іноді злість. Говорити чесно, не мовчати. 

Діти перевіряють ваш поріг терпимості й толерантності. “Якщо я так ро-
блю, мене будуть любити?” – це може бути й провокація, ваша дитина вас 
перевіряє. У таких дітей зруйнована базова довіра до світу, і ваше завдання 
– створити  умови, в яких дитина буде себе почувати безпечно. Поговоріть 
з малюком, дізнайтеся, навіщо він так робить, що хотів би таким вчинком 
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довести, розкажіть про свій схожий досвід і те, як ви впоралися у подібній 
ситуації. Адже ми всі родом з дитинства, й напевно у вас був досвід, коли 
вам сподобалася лялька або машинка сусідської дівчинки або хлопчика.

Правило п’яти “П”:
Приймати - такою як є;
Розуміти - що з нею відбувається;
Підтримувати - все краще, що в ній є;
Допомагати - зрозуміти свої помилки й виправити їх;
Визнавати – її право бути не такою як ви.
А ще навчіться ПРОЩАтИ - дитину й себе.

(див. пам’ятку)

СИТУАЦІЯ 3. 
Дитина не хоче вчитись, не хоче нічого робити по самообслуговуванню чи ви-

конувати домашню роботу. Якщо опікун спонукає дитину до дії, це викликає опір. 
іноді  підопічна дитина може навіть  говорити неправду про застосування до неї  
фізичного насильства з боку опікуна. Які заходи виховання ви порадите опікуну? 
Як відрізнити, коли дитина говорить правду, коли намовляє  на прийомну матір 
чи батька?

Коментар психолога
Всі ми знаємо: брехати недобре. Але при цьому брешемо (ну, прибріху-

ємо) набагато частіше, ніж хотілося б. По природі своїй діти чесні. На обман 
їх провокуємо ми самі. Найтиповіший спосіб – поставити дитину в ситу-
ацію, коли їй доводиться вивертатися, придумувати, складати казки для 
батьків, учителів. Коли дитина зустрічається з оціночними судженнями,  їй 
важливо відчувати безпеку,  тоді можна зробити помилку і не понести за 
неї  покарання. Якщо не було такого досвіду в ранньому віці, тоді дитині за-
вжди страшно говорити правду, дуже важливо допомогти їй здолати цей 
бар’єр, одержати новий  позитивний досвід і закріпити його. Дорослі пре-
зентують такий досвід. А діти  наслідують дорослих.

Як  бачите, дитяча неправда небезпечна не тільки тим, що вас обма-
нюють. Обманюючи (або умовчуючи), дитина просто відсторонюється від 
вас. А це говорить  про те, що маленька людина сумнівається у вашій без-
умовній любові. 

Дитина чесна зі своїми батьками, тільки коли:
довіряє їм;• 
не боїться їхнього гніву або осуду;• 
упевнена: що б не трапилося, її не принизять як особистість;• 
обговорювати будуть не її, а вчинок, який треба виправити;• 
допоможуть, підтримають, коли їй погано;• 
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дитина твердо знає: ви на її боці;• 
знає, що навіть якщо покарають, то розумно й справедливо (у дітей • 
взагалі дуже розвинене почуття справедливості, і вони часто знева-
жають тих, хто її не проявляє, - і деспотів, і занадто м’якотілих).

Якщо ви впіймали дитину на неправді, не кваптеся її обвинувачувати. 
Запитайте себе: чому вона не говорить мені правду? 

Якщо ви запросили дитину на  консультацію, бесіду:
Почніть із контролю  над своїми  емоціями і будьте ввічливими.1. 
спілкуйтеся віч-на-віч  із дитиною. Розмовляйте з нею, а не читайте 2. 
мораль.
Дізнавайтеся факти від дитини + не приймайте інформацію із дру-3. 
гих рук, не використовуйте її.
Зменшіть кількість питань, що починаються зі слів “ЧОмУ”, які  по-4. 
роджують виправдання.
Задавайте питання, не здійснюючи тиску на дитину.5. 
Намагайтеся зрозуміти дитину. Пам’ятайте, що розуміння її сприй-6. 
няття - це реальність.
Заохочуйте дитину задавати питання.7. 
Допоможіть дитині полегшити почуття сорому й сумніву.8. 
Допоможіть дитині розповісти, що з нею трапилося, що заважає їй 9. 
виконувати уроки тощо.
Працюйте обережно й терпляче, щоб допомогти дитині створити 10. 
план на майбутнє.

Бадлонг, муні й ін. (1983 р.) створили анаграму “і Ви Поділіться своїми 
Альтернативами, Виробленими  спільно”.   

можна легко запам’ятати кроки по застосуванню консультації:
і - ізолюйте дитину від проблеми,
В - з’ясуйте точку зору дитини,
П - поділіться  своєю точкою зору, 
с - зв’яжіть вчинок з минулими вчинками,
А - альтернатива – обговоріть альтернативні вчинки,
В - виробіть план по втіленню нової поведінки,
с - зробіть  так, щоб  дитина почала жити життям родини, класу.

СИТУАЦІЯ 4.
сексуальне виховання  підлітків, як прищепити повагу  до дівчини, як навчити  

дівчину викликати повагу до себе, навчити бачити межу між фліртом і  розпустою.

Коментар психолога
У підлітковому віці  з’являється такий вид діяльності, як спілкування 

інтимно-особистісне, спілкування з однолітками (у суспільно-корисній ді-
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яльності). 
Користь від цього: дитина поступово усвідомлює (пізнає) себе й свій 

внутрішній світ; учиться будувати відносини з іншими людьми; вміє поди-
витися на ситуацію з погляду  іншої людини й приймати рішення відповід-
но до цього. 

А далі друге питання: як усвідомлювати свої потреби  й інтереси і як 
відповісти на запитання “Хто Я, яким мені бути?”   

Криза підліткового віку - не головна проблема, а просто черговий етап 
розвитку наших дітей. Проблеми починаються не тому, що дитина стала 
підлітком, а тому, що вона вже виросла, а ви - ще ні. Батьки, згадайте  свої 
підліткові деньочки. 

Перша складність - біологічна. статеве дозрівання й завершення фі-
зичного росту. У підлітка дивне становище: ще не дорослий, але уже й не 
дитина.

Друга складність - соціальна. Необхідність соціального самовизначен-
ня й вихід у самостійне життя.  

третя складність - психологічна. Усвідомлення свого внутрішнього сві-
ту, відкриття свого унікального й неповторного “Я” і примирення з ним. 
Як тільки підліток усвідомлює, що в нього є свій внутрішній світ,  він починає 
“складати себе зі шматочків”: шукати в ньому своє неповторне унікальне “Я”.  

Вправа “що у дитини в голові”. 
Попросіть дитину написати про себе 15-30 коротких речень, що відпо-

відають на будь-які з питань: “Який я?”, “Хто я?”, “ Що я люблю? Або ненави-
джу”. Довго думати не можна, що спало на думку, те й пишемо. Цікаво, що 
ви там прочитаєте. Підлітки люблять такі ігри. 

сексуальне виховання – це дуже гаряча тема для самих батьків. Вона 
пов’язана з  почуттям сОРОмУ. і  тому багато речей погано й незрозуміло 
пояснюються дітям, адже багатьом батькам нестерпно відчувати сором. Я 
думаю, кожні мама й тато знають, як відрізнити флірт від розпусти. і як ви, 
батьки, ставитеся до даних питань (ваше особисте відношення). Важливо 
прищеплювати цінності, які обов’язково повинні бути в родині: повага, ви-
знання, прийняття, взаєморозуміння, любов. 

Завжди запитуйте дитину, що вона хоче знати про дану тему, і якщо ви 
готові відповісти зараз - дайте відповідь, якщо ні - скажіть, скільки часу 
необхідно, щоб ви підготувалися. Найважливіше  правило - ДіЗНАВАтИсЯ, 
що потрібно вашій дитині. Батькам важливо знати, що вони можуть дати 
своїм дітям самі,  а за чим треба звернутися до фахівця. Ви разом може-
те  знайти відповідь на питання, що зацікавило, і це буде  ваша спільність, 
адже найкоштовніше, що може бути - спілкування.

(див. пам’ятку)
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СИТУАЦІЯ 5.
Прийомна дитина ревниво ставиться до біологічної батьківської дитини, вва-

жаючи, що її люблять більше, краще  одягають, подарунки вибирають цікавіші.

Коментар психолога
Заздрість – це почуття, що знайоме нам усім. Згадайте, у кого є брати, 

сестри, як ви ревнували їх до батьків: Петю люблять більше, а мене менше. 
скільки б нам батьки не говорили, що люблять всіх однаково, ми не вірили, 
так? Виникає заздрість, з якою складно і практично неможливо впоратися. 
Це сидить дуже глибоко  в підсвідомості, і батькам важливо “відігрівати” та-
ких дітей, прийняти  ревнощі як факт, який завжди буде в їхніх відносинах.  

Важливо пояснювати, розповідати, як вам важливо знайти контакт із 
ними, щоб прийомні діти не почували себе чужими, щоб вони також  допо-
магали вам - повірили. “Не той батько, мати, хто народив, а той, хто випоїв, 
вигодував, добру навчив” (народна мудрість). 

Згуртованість допоможе дітям знайти спільну мову між собою. Запи-
тайте в даної дитини, як вона це бачить, або як би було справедливо зараз 
вчинити, вислухайте її варіант бачення даної конкретної ситуації. Прислу-
хайтеся  до її думки, і якщо ви бачите  це інакше - шукайте компроміс всі 
разом.   

Не треба любити дитину такою, якою ви хочете її бачити (так чи інакше, 
вона не виправдає ваших очікувань).

Любіть її такою, яка вона є (і це врятує ваші відносини в будь-якому сі-
мейному непорозумінні).

Не ідеальні, а турботливі й терплячі батьки потрібні дітям. ті, хто вміє 
рости як батьки - разом зі своїми дітьми.

Ростити - це просто.
Це вміння чекати.
Це вміння робити зараз те, що потрібно робити зараз.
Це вміння діяльно спостерігати. Не втручатися без потреби й не про-

пускати момент, коли ваше втручання необхідне.
Це вміння бути поблажливим.
Це любити дитину і коли вона сміється, і коли плаче, і грубою, і невга-

мовною, і коли втомилися, і коли завтра на роботу.
Це вміння любити завжди і без умов.
Це вміння не клясти себе за помилки, а виправляти їх.
Це бажання вдосконалювати своє материнство й батьківство.
ЦЕ - РОстИ РАЗОм Зі сВОЇмИ ДітЬмИ.
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ПАм’ЯтКА
ВАЖЛИВО

Застосування покарань      
Розкажіть дитині про поведінку, за яку карають. 1. 
Переконайтеся, що правила зрозумілі, часто по-2. 
вторювані.
Використовуйте покарання в крайньому випадку.3. 
створіть максимум умов для бажаної поведінки.4. 
Зведіть до мінімуму подразники, що сприяють не-5. 
гативній поведінці.
Використовуйте тіЛЬКИ такі покарання, що не за-6. 
подіюють шкоди.
Застосовуйте покарання негайно.7. 
Застосовуйте покарання відповідно до ситуації.8. 
Не переводьте покарання на особистості. 9. 

ДЯКУВАтИ
Фокусуйтесь на поводженні,  на заохоченні й подяці. • 
Діти повинні знати, чого від них очікують. • 
Допоможіть дітям зрозуміти, чого від них очікують.• 

ГОВОРИтИ

Будьте чесними/послідовними. • 
Завоювання довіри через послідовність  і виклик довіри.• 
Роз’яснюйте  правила й користь їхнього виконання. • 
Визначте основні потреби дітей і реалізуйте їх.• 
Зрозумілий постійний розпорядок.• 
Нагорода й визнання.• 

ПіДтРИмУВАтИ

Більший акцент на відносинах, а не на завданні. менше • 
фокусування на завданні  й відносинах.
Давати зворотний зв’язок. Дозвольте дитині прийняти • 
рішення самостійно. 
Підтримайте дітей у прийнятті гарних рішень.• 

сХВАЛЮВАтИ

сприяти тому, щоб дітям було добре. • 
схвалюйте дітей у  проявах ефективної поведінки.• 
Підтримуйте  кожну спробу, вибір  і рішення дитини, хва-• 
літь її.
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ДОДАтКИ

Додаток А. Законодавство з прав дитини
Захист прав дітей України ґрунтується головним чином на таких законодавчих 

та нормативно-правових актах:

Конвенція ООН про права дитини – прийнята 20 листопада 1989 р., набрала 
чинності для України з 27 вересня 1991 р. Цей документ містить провідні поло-
ження та принципи щодо захисту дитини від усіх форм фізичного та психічного 
насильства, образ чи зловживань, економічної експлуатації, захисту права дити-
ни на збереження індивідуальності, на громадянство, на ім’я та сімейні зв’язки. 
Визначається пріоритет інтересів дитини та сім’ї, а також проголошується необ-
хідність надання дітям права користуватися найдосконалішими послугами охо-
рони здоров’я тощо.

Конституція України визначає, що діти рівні у своїх правах незалежно від 
походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке на-
сильство над дитиною та її експлуатація переслідуються законом. Утримання та 
виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладаєть-
ся на державу. У Конституції України закріплено положення щодо загальних га-
рантій захисту прав дитинства. так, у статті  52 передбачено, що “сім’я, дитинство, 
материнство і батьківство охороняються державою”.

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-III та інші закони 
України деталізують положення названих документів.

Цивільно-процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV   
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Кодекс України Про адміністративні правопорушення. У статті 184 визна-
чено відповідальність батьків за невиконання ними або особами, які їх заміню-
ють, обов’язків щодо виховання дітей.

Закон України  “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні устано-
ви для дітей” від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР

У прийнятому 15 листопада 2001 року Законі України “Про попередження 
насильства в сім’ї” права дітей щодо захисту від насильства розглядаються у за-
гальному контексті серед прав інших членів сім’ї.

У Законі України “Про охорону дитинства”, прийнятому 26 квітня 2001 
року, захист прав та інтересів дитини закріплений  у відповідних розділах та стат-
тях. Цей Закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загально-
національний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, 
охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює 
основні засади державної  політики у цій сфері. 

Стаття 10 гарантує право дитини на захист від усіх форм насильства. Зокрема, 
держава бере на себе обов’язок захисту дитини від:

усіх форм психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого пово-• 
дження з нею, експлуатації, включаючи сексуальне зловживання, у тому 
числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють;
втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, нарко-• 
тичних засобів і психотропних речовин;
залучення до екстремістських релігійних психокультових угруповань та те-• 
чій, використання дитини для створення та розповсюдження порнографіч-
них матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, 
втягнення до азартних ігор тощо.

Ця стаття надає дитині право особисто звертатися до органу опіки та піклу-
вання, служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
інших уповноважених органів за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів.

Стаття 21 “Дитина і праця”, виходячи з Кодексу законів про працю України, 
законів України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні”, “Про зайнятість населення”, “Про охорону праці”, визначає порядок за-
стосування праці дітей.

Закон України  “Про забезпечення організаційно-правових умов соці-
ального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня”, від 13 січня 2005 р. № 2342-IV та ін. 

Закон України від 15.04.2008 № 269-VI “Про внесення змін до Закону 
України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо розміру допомо-
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ги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування”, який передбачає 
збільшення з 1 січня 2009 року розміру допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, над якими встановлено опіку чи піклування, до 
двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину з числа дітей-
сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування” (від 23.09.2008 р. № 
573-VІ) передбачає матеріальну підтримку сімей, які всиновили дитину. Зокрема, 
запроваджено державну допомогу на усиновлену дитину у розмірі виплат при 
народженні першої дитини та  одноразову оплачувану відпустку у зв’язку з уси-
новленням дитини одному із батьків, які усиновили дитину-сироту або дитину, 
позбавлену батьківського піклування, старшу трьох років. Положення Закону на-
були чинності 1 січня 2009 року.

Закон України Про Загальнодержавну програму “Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року 
(від 5 березня 2009 року № 1065-VI ). Ця Програма має на меті об’єднати в єди-
ну систему зусилля держави щодо захисту прав дітей.

Набули чинності та стали частиною національного законодавства такі 
міжнародні документи у сфері захисту прав дітей:

Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі ді-• 
тьми, дитячої проституції та дитячої порнографії (ратифікований  у квітні 
2003 р.);
Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної органі-• 
зованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про по-
передження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, та 
покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, 
морю і повітрю) (ратифікований у лютому 2004 р.);
Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей • 
у збройних конфліктах (ратифікований у червні 2004 р.);
Європейська конвенція з питань боротьби проти торгівлі людьми (підписа-• 
на у листопаді 2005 р.);
Європейська Конвенція про здійснення прав дітей (дата підписання від іме-• 
ні України  15.05.2003 р., дата ратифікації 03.08.2006 р.);
Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань про • 
утримання (дата приєднання – 14.09.2006 р.);
Конвенція про контакт з дітьми (дата підписання від імені України 15.05.2003 р., • 
дата ратифікації 20.09.2006 р.);
Конвенція про стягнення аліментів за кордоном (ратифікована 20.07.2006 р., • 
набула чинності 19.10.2006 р.);
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Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей  • 
(дата приєднання 11.01.2006, набула чинності 01.09.2006 р.); 
Нью-Йоркська Конвенція про стягнення аліментів за кордоном, 1956 р. (ра-• 
тифікована у липні 2006 р.);
Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання • 
і співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту ді-
тей (дата приєднання 14.09.2006р.);
Конвенція про кіберзлочинність, 2001 р. (ратифікована у вересні 2005 • 
року);
Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосуєть-• 
ся криміналізації дій расистського та ксенофобського характеру через 
комп’ютерні мережі (ратифікований у червні 2006 р.);
Протокол № 12 до Європейської конвенції з прав людини (ратифікований у • 
березні 2006 р., набрав чинності з 1.07.2006 р.);
Європейська соціальна хартія (ратифікована у вересні 2006 р.);• 
Європейська конвенція про громадянство (ратифікована у грудні 2006 р., • 
набрала чинності з 1.04.2007 р.).

Укази Президента України:
Указом Президента України від 27.11.2008 р. № 1088 “Про День усиновлен-• 
ня” встановлено  свято – День усиновлення, який щорічно буде відзначати-
ся 30 вересня.

Постанови Кабінету Міністрів України:
постанова Кабінету міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 “Питання ді-• 
яльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, 
яка визначає механізми й порядок діяльності  органів опіки та піклування 
з моменту  виявлення дитини, яка залишилась без піклування батьків, до її 
влаштування та здійснення контролю за умовами її проживання і виховання;
постанова Кабінету міністрів України від 08.10.2008 р. № 905 “Про затвер-• 
дження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення на-
гляду за дотриманням прав усиновлених дітей”.

також реалізуються загальнодержавні та галузеві програми, спрямовані 
на поліпшення здоров’я, створення сприятливих умов для народження та 
виховання дітей, соціальний захист дітей, боротьбу з ВІЛ/СНІДом, підви-
щення якості освіти тощо, а саме:

Програма “Шкільний автобус”;• 
Державна програма “Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 • 
року”; 
Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності • 
на 2006 – 2010 роки;
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міжгалузева комплексна програма “Здоров’я нації” на 2002-2011 роки; • 
стратегія демографічного розвитку в період до 2015 року; • 
Державна програма “Дитяча онкологія” на 2006-2010 роки”; • 
Програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним • 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-
2010 роки;
міжгалузева програма “Профілактика передачі ВіЛ-інфекції від матері до • 
дитини та забезпечення медико-соціальною допомогою ВіЛ-інфікованих і 
хворих на сНіД дітей”;
Державна  програма розвитку освіти на 2006–2010 роки;• 
Державна програма протидії торгівлі людьми;• 
Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для • 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Додаток В.
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 29, ст.395)

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року

Верховна Рада України постановляє:
1. Затвердити Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реа-

лізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року (далі - Програма), 
що додається.

2. Кабінету міністрів України:
протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити  –
та затвердити заходи щодо виконання Загальнодержавної програми “На-
ціональний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на 
період до 2016 року;
при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на відпо- –
відний рік передбачати видатки на забезпечення виконання заходів Про-
грами.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та севасто-
польській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядуван-
ня при підготовці проектів відповідних бюджетів передбачати видатки для фінан-
сування  заходів Програми щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 
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період до 2016 року.
4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України      В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 5 березня 2009 року 
N 1065-VI 

ЗАтВЕРДЖЕНО
Законом України
від 5 березня 2009 року N 1065-VI

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
“Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини” на період до 2016 року

Розділ I . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Україна як член міжнародного співтовариства бере участь у діяльності зі ство-
рення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист їх 
прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соці-
альної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей 
українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім’ї та морального здоров’я 
дітей в Україні.

Підсумковим документом спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної 
Асамблеї ООН “світ, сприятливий для дітей”, підписаним Кабінетом міністрів 
України 10 травня 2002 року, визначено чотири пріоритетні напрями діяльності: 
пропагування здорового способу життя; забезпечення можливості здобувати ви-
сокоякісну освіту; захист дітей від жорстокого поводження, насильства та експлу-
атації; боротьба з ВіЛ/сНіДом, а також передбачено глобальний план дій, орієнто-
ваний на розвиток і захист прав та інтересів підростаючого покоління, і завдання, 
які світова спільнота має виконувати для дітей та разом з дітьми.

Ця Програма має на меті об’єднати в єдину систему зусилля держави щодо 
захисту прав дітей.

Розділ II. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ, ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ ВИКОНАННЯ

метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної сис-
теми захисту прав дітей в Україні відповідно до вимог Конвенції ООН про права 
дитини та з урахуванням  цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліт-
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тя ООН, і стратегії Підсумкового документа спеціальної сесії в інтересах дітей Ге-
неральної Асамблеї ООН “світ, сприятливий для дітей”.

1. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ ДІТЕЙ

1.1. Охорона здоров’я
мЕтА – створення умов для народження здорової дитини, збереження 

здоров’я кожної дитини протягом усього періоду дитинства, забезпечення досту-
пу до високоякісних медичних послуг.

ОсНОВНі ЗАВДАННЯ:
забезпечення рівного доступу всіх жінок, незалежно від місця проживання • 
та соціального статусу, до високоякісних медичних послуг, що надаються 
вагітним, створення умов для безпечних пологів, для чого:

знизити до 2010 року рівень мертвонародженості на 20 відсотків; –
збільшити до 2010 року питому вагу нормальних пологів до 70 відсотків  –
порівняно з  2007 роком;
забезпечити до 2010 року народження не менш як 90 відсотків дітей у за- –
кладах  охорони здоров’я, що відповідають статусу “Лікарня, доброзичли-
ва до дитини”;

створення безпечного та сприятливого середовища для розвитку дитини, • 
збереження її здоров’я та життя, для чого:

сприяти досягненню  до 2015 року рівня виключно грудного вигодову- –
вання не менш як 60 відсотків дітей віком до шести місяців;
знизити до 2016 року на дві третини рівень смертності дітей віком до п’яти  –
років порівняно з 1990 роком;
забезпечити фахове консультування у пологових будинках батьків, у яких  –
народилися діти з вродженими вадами розвитку;

підвищення якості та розширення обсягу медичних послуг, що надаються • 
неповнолітнім дітям,  для чого знизити до 2010 року рівень смертності  не-
повнолітніх дітей  на 10 відсотків;
здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та по-• 
ліпшення стану надання медичної допомоги дітям-інвалідам, для чого зни-
зити до 2010 року рівень смертності дітей віком до одного року від вродже-
них вад розвитку на 10 відсотків та дітей віком до 18 років - на 10 відсотків;
здійснення реорганізації системи охорони здоров’я дітей і матерів, нада-• 
ючи пріоритет розвитку мережі закладів первинної безкоштовної медико-
санітарної допомоги, та вдосконалення системи спеціалізованої медичної 
допомоги відповідно до міжнародних стандартів, для чого:

забезпечити до 2010 року проведення  медичного огляду всіх дітей; –
завершити до 2016 року переоснащення медичним обладнанням дитячих  –
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та родопомічних закладів охорони здоров’я,  збільшивши виробництво 
та використання медичного обладнання, яке виробляється вітчизняними 
виробниками,  не менш як  у два рази;

забезпечення заходів, спрямованих на лікування дитячих  патологій, які на • 
сьогодні не лікуються в Україні, визначення дієвого механізму відповідного 
лікування дітей в медичних закладах  інших країн.

1.2. Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії
мЕтА – обмежити поширення серед дітей ВіЛ/сНіДу, туберкульозу та наркоманії.

ОсНОВНі ЗАВДАННЯ:
забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з туберку-• 
льозом, наркоманією, ВіЛ/сНіДом, захисту прав ВіЛ-інфікованих і хворих 
на сНіД дітей, зменшення небезпеки інфікування ВіЛ-уразливих категорій 
дітей, для чого:

забезпечити до 2010 року доступ до відповідної інформації та комплексу  –
послуг для зменшення ризику інфікування ВіЛ, а також до лікування та до-
гляду не менш як за 75 відсотками неповнолітніх дітей, які опинилися в 
скрутних життєвих обставинах;
забезпечити зменшення до 5 відсотків показника передачі ВіЛ від матері  –
до дитини;
забезпечити до 2010 року доступ не менш як 95 відсоткам ВіЛ-інфікованих  –
жінок до послуг із запобігання передачі ВіЛ від матері до дитини;
забезпечити до 2016 року за рахунок коштів державного бюджету лікар- –
ськими засобами для лікування ВіЛ/сНіДу та опортуністичних інфекцій не 
менш як 90 відсотків хворих дітей;

підвищення рівня обізнаності населення щодо ВіЛ/сНіДу, туберкульозу та • 
наркоманії, формування толерантного ставлення до ВіЛ-інфікованих, хво-
рих на сНіД і наркоманію дітей, для чого:

щороку проводити в засобах масової інформації всеукраїнську інформа- –
ційну кампанію, спрямовану на формування толерантного ставлення до 
ВіЛ-інфікованих і хворих на сНіД дітей;
забезпечити до 2010 року інформування 100 відсотків дітей старшого  –
шкільного віку про те, як захистити себе від захворювання на ВіЛ/сНіД;
проводити наукові дослідження з питань вивчення особливостей поши- –
рення ВіЛ/сНіДу серед дітей та можливих наслідків цього захворювання; 
розробляти вітчизняні засоби профілактики і діагностики ВіЛ-інфекції у 
дітей та жінок;
щороку проводити в засобах масової інформації всеукраїнську інформа- –
ційну кампанію, спрямовану на формування громадської думки щодо на-
слідків   наркотичної залежності та неприйнятності будь-яких форм роз-
повсюдження наркотиків.
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1.3. Оздоровлення та відпочинок
мЕтА – реалізація права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок шля-

хом запровадження комплексу спеціальних заходів соціального, виховного, 
медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та 
зміцнення стану здоров’я дітей, організацію їх змістовного відпочинку.

ОсНОВНЕ ЗАВДАННЯ – збереження, розвиток та ефективне використання 
мережі відповідних дитячих оздоровчих закладів, для  чого:

забезпечити до 2010 року оздоровлення в  дитячих оздоровчих закладах   –
не менш як 50 відсотків, до 2016 року - не менш як 70 відсотків дітей шкіль-
ного віку;
забезпечити до 2010 року оздоровлення всіх дітей-сиріт і дітей, позбавле- –
них батьківського піклування;
забезпечити до 2010 року оздоровлення не менш як 70 відсотків дітей із  –
малозабезпечених, багатодітних та неповних сімей;
забезпечити  до 2016 року обладнання за принципом архітектурної доступ- –
ності всіх дитячих оздоровчих  закладів пристроями для доступу  дітей та 
дорослих із обмеженими фізичними можливостями. 

1.4. Фізичне виховання
мЕтА – створення належних умов для збереження та зміцнення фізичного 

здоров’я дітей, формування здорового способу життя.

ОсНОВНЕ ЗАВДАННЯ: 
створення до 2010 року умов для оздоровчої рухової активності дітей в об-• 
сязі не менш як 5-6 годин на тиждень.

2. ОСВІТА
мЕтА - створення рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної 

освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної і ви-
щої) для забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави.

ОсНОВНі ЗАВДАННЯ:
збільшення кількості дітей, які відвідують навчальні заклади;• 
забезпечення до 2010 року всіх дітей-інвалідів послугами навчальних закладів • 
незалежно від стану здоров’я  цих дітей та їх місця проживання і виховання;
забезпечення високоякісними освітніми послугами, для чого:• 

запровадити з 2009 року систематичний  моніторинг діяльності дошкіль- –
них, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих на-
вчальних закладів із визначенням їх рейтингу та щорічним оприлюднен-
ням результатів у засобах масової інформації;
розробити та почати впровадження з 2010 року нового покоління вітчиз- –
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няних, зокрема електронних, підручників, навчальних посібників, у тому 
числі для спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку), відповідно 
до сучасного рівня розвитку високих технологій  та  забезпечити для цьо-
го доступ до мережі інтернет дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, 
професійно-технічних і вищих навчальних закладів;

протягом  2010 року забезпечити всі навчальні заклади  українізованою • 
версією програмного продукту  (Microsoft Offi  ce тощо). 

3. КУЛЬТУРНИЙ І ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ
мЕтА – розвиток творчого потенціалу дітей, організація їх естетичного та па-

тріотичного виховання.

ОсНОВНі ЗАВДАННЯ:
створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг закладів • 
соціально-культурної сфери;
оновлення до 2016 року бібліотечного фонду дитячої та юнацької літерату-• 
ри та періодичних видань для дітей та підлітків у всіх бібліотеках, зокрема в 
сільській місцевості;
заборона розміщення  реклами (окрім соціальної)  у підручниках, щоденни-• 
ках та іншій  друкованій продукції шкільного призначення;
підвищення рівня естетичного та патріотичного виховання дітей, зокрема, • 
забезпечення до 2016 року працівників соціально-культурної сфери мето-
дичною літературою для роботи з дітьми різних груп з питань культурного 
та духовного розвитку.

4. ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ

4.1. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми
мЕтА – створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, ма-

теріального забезпечення сімей з дітьми, забезпечення їх морального здоров’я, 
виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству.

ОсНОВНі ЗАВДАННЯ:
підвищення рівня народжуваності;• 
подолання бідності серед дітей та сімей з дітьми;• 
заохочення трудової активності сімей з дітьми, підвищення рівня економіч-• 
ної спроможності сімей з дітьми та посилення їх соціального захисту;
підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за • 
виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, 
тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей;
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забезпечення розвитку та доступності соціальних послуг для сімей з ді-• 
тьми;
розроблення та впровадження системи підготовки дітей і молоді до сімей-• 
ного життя та відповідального батьківства з урахуванням моральних засад 
та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованої на зміц-
нення сім’ї та морального здоров’я дітей в Україні.

4.2. Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та 
безпритульності серед дітей

мЕтА – організація результативної роботи щодо запобігання соціальному 
сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, розвитку сімейних 
форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та 
безпритульних, схильних до бродяжництва.

ОсНОВНі ЗАВДАННЯ:
удосконалення системи соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей і опи-• 
нилися в складних життєвих обставинах;
запобігання соціальному сирітству дітей з раннього віку, сприяння діяльності • 
в родопомічних закладах консультаційних пунктів соціально-психологічної 
допомоги, центрів матері та дитини, для чого:

запобігати відмовам батьків від дітей раннього віку, в тому числі дітей з  –
вродженими вадами розвитку;
своєчасно виявляти бездоглядних та безпритульних дітей, влаштовувати  –
їх на виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту;
встановлювати статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьків- –
ського піклування, не пізніш як через два місяці після виявлення дитини, 
яка залишилася без батьківського піклування;

удосконалити процес реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей та • 
їх сімей, для чого:

упорядкувати до 2010 року систему обліку бездоглядних та безпритуль- –
них дітей (у відповідних організаціях  незалежно від їх форм власності);
до 2010 року зменшити кількість бездоглядних та безпритульних дітей на  –
60 відсотків, до 2012 року - на 75 відсотків, до 2015 року - на 95 відсотків.

4.3. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування

мЕтА – створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї.

ОсНОВНі ЗАВДАННЯ:
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-• 
ківського піклування;
розроблення стандартів функціонування системи закладів для дітей-сиріт • 
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та дітей, позбавлених батьківського піклування;
розроблення та запровадження механізму фінансування потреб дітей-сиріт • 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом “гроші хо-
дять за дитиною”;
розроблення та запровадження відповідного механізму із забезпечення • 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, якісним та до-
статнім харчуванням, одягом; забезпечення  відповідної профілактики за-
хворюваності та ефективного лікування таких дітей;
приведення у відповідність до міжнародних договорів України  процедури • 
усиновлення іноземцями дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування,  забезпечення ефективного  контролю за захистом прав та інтересів 
дітей, усиновлених іноземцями; 
забезпечення функціонування системи моніторингового нагляду за захис-• 
том прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-• 
ківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих 
будинків сімейного типу, прийомних сімей), для чого:

збільшити до 2010 року втричі порівняно з 2005 роком кількість дітей, уси- –
новлених громадянами України. До 2010 року забезпечити усиновлення 
15 відсотків, а до 2016 року - 25 відсотків дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування;
збільшити рівень влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків- –
ського піклування, у будинки сімейного типу і прийомні сім’ї у 2010 році 
- до 40 відсотків, у 2016 році - до 80 відсотків;
зменшити кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу- –
вання, які виховуються в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у 2010 році - до 20 відсотків, у 2016 році - до 13 
відсотків;
забезпечити до 2010 року доступ не менш як 95 відсоткам населення до  –
повної та об’єктивної інформації з питань влаштування дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування, до будинків сімейного типу і 
прийомних сімей;

забезпечення захисту прав вихованців закладів для дітей-сиріт та дітей, по-• 
збавлених батьківського піклування, для чого:

ухвалювати рішення щодо збереження житлових та  інших майнових прав  –
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не пізніш як 
через місяць від дня надання дитині відповідного статусу;
забезпечити випускників шкіл-інтернатів, які потребують житла, соці- –
альним гуртожитком, створити умови для їх доступу до психологічних, 
соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформацій-
них та інших послуг;
удосконалити механізми збереження житлових та майнових прав дітей- –
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сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
створити умови для адаптації молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбав- –
лених батьківського піклування, до самостійного життя та їх доступу до 
різних видів соціальних послуг.

4.4. Захист дітей-інвалідів
мЕтА – забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів, надання високоя-

кісних психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, 
інформаційних та інших послуг дітям-інвалідам та сім’ям, які ними опікуються; 
створення умов для реалізації їхнього особистісного потенціалу.

ОсНОВНі ЗАВДАННЯ:
створення умов для виховання та догляду за дитиною-інвалідом у сім’ї;• 
надання допомоги і підтримки дітям-інвалідам, забезпечення їх соціального • 
супроводу з метою самореалізації, для чого забезпечити надання:

психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних,  –
інформаційних та інших послуг до 2010 року не менш як 80 відсоткам, до 
2016 року - усім дітям-інвалідам відповідно до потреби;
волонтерської допомоги до 2010 року  не менш як 60 відсоткам, до 2016  –
року – не менш як 80 відсоткам дітей-інвалідів відповідно до потреби.

4.5. Захист дітей-біженців, дітей, які перебувають на території України 
без законних представників, та дітей без громадянства

мЕтА - забезпечення соціальної адаптації дітей, які є шукачами притулку без 
супроводу дорослих, та дітей з родин біженців.

ОсНОВНі ЗАВДАННЯ:
створення умов для влаштування дітей-біженців, дітей, які перебувають на • 
території України без законних представників, та дітей без громадянства, 
сприяння їх об’єднанню з сім’ями;
забезпечення доступу дітей, які перебувають на території України без за-• 
конних представників, та дітей-біженців до навчання (у школі або за індиві-
дуальною навчальною програмою) і програм розвитку особистості.

4.6. Боротьба з використанням дитячої праці
мЕтА – запобігання та ліквідація найгірших форм дитячої праці шляхом за-

провадження ефективних (економічного, правового і соціального) механізмів, 
спрямованих на запобігання порушенням законодавства щодо застосування 
праці дітей.

ОсНОВНі ЗАВДАННЯ:
розроблення та запровадження механізму взаємодії органів виконавчої • 
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влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок та орга-
нізацій роботодавців, інших громадських організацій, до сфери діяльності 
яких належить здійснення заходів, спрямованих на боротьбу із застосуван-
ням найгірших форм дитячої праці;
забезпечення реалізації права дитини на захист від економічної експлу-• 
атації та від виконання будь-якої роботи, що може бути небезпечною для 
здоров’я, стати перешкодою у здобутті освіти чи завдавати шкоди фізично-
му, розумовому, духовному і моральному розвитку, для чого:

запровадити, починаючи з 2009 року, систему моніторингу застосування  –
дитячої праці на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм влас-
ності;
інформувати населення про ситуацію із застосуванням праці дітей в Укра- –
їні через засоби масової інформації, а також на підприємствах, в устано-
вах та організаціях, навчальних закладах;
забезпечити надання послуг з  фізичної, психічної і духовної реабілітації  –
дітей, які були залучені до найгірших форм дитячої праці;
забезпечити до 2010 року можливість доступу до безперервної освіти не  –
менш як 70 відсотків дітей, які працюють.

4.7. Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм 
жорстокого поводження з ними

мЕтА – ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жор-
стокого поводження з ними; створення умов для ефективної реабілітації дітей.

ОсНОВНі ЗАВДАННЯ:
підвищення ефективності профілактичної та роз’яснювальної роботи серед • 
батьків з метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми;
удосконалення процедур щодо виявлення дітей, які потерпіли від сексуаль-• 
ної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними;
створення системи реабілітації та реінтеграції дітей, які потерпіли від тор-• 
гівлі ними, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження;
забезпечення функціонування системи захисту дітей від жорстокого пово-• 
дження, проведення відповідної профілактичної роботи.

4.8. Захист прав дітей, які вчинили правопорушення
мЕтА – профілактика правопорушень з боку дітей, значне зменшення кіль-

кості злочинів, вчинених дітьми, приведення умов їх утримання у спеціальних 
установах для дітей у відповідність до міжнародних стандартів.

ОсНОВНі ЗАВДАННЯ:
активізація профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням • 
у дитячому середовищі, для чого:
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запровадити у практику новітні методи та форми роботи з дітьми, схиль- –
ними до правопорушень;
підвищити рівень обізнаності дітей шкільного віку з правових питань; –

вдосконалення моніторингу щодо:• 
стану дитячої злочинності та злочинів, вчинених проти дітей; –
стану дотримання прав, а також створення умов для перебування дітей  –
у приймальниках-розподільниках для дітей органів внутрішніх справ, 
слідчих ізоляторах, спеціальних виховних установах Державного депар-
таменту України з питань виконання покарань, школах соціальної реабілі-
тації та професійних училищах соціальної реабілітації органів освіти;

забезпечення соціального патронажу дітей, які відбувають покарання у спе-• 
ціальних виховних установах Державного департаменту України з питань 
виконання покарань або звільнені з них, для чого:

забезпечити дотримання  прав на житло, відповідно до  законодавства  –
України для неповнолітніх, звільнених із спеціальних виховних установ 
Державного департаменту України з питань виконання покарань, а також  
влаштування їх на роботу чи на навчання;
вжити заходів з метою зменшення кількості випадків повторного вчинен- –
ня злочинів дітьми до кінця 2016 року не менш як на 20 відсотків;
вивчити можливість створення системи ювенальної юстиції в рамках про- –
ведення реформи судової системи  з метою  поліпшення національного 
законодавства у сфері захисту прав дітей, удосконалення превентивної 
та профілактичної роботи з метою запобігання вчиненню дітьми злочинів 
та інших правопорушень, створення ефективної системи реабілітації не-
повнолітніх правопорушників.

5. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ 
ЗАХИСТУ ПРАВ ТА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

мЕтА – активізація участі територіальної громади у захисті прав та розвитку дити-
ни шляхом залучення представників громади до діяльності в інте ресах дітей.

ОсНОВНі ЗАВДАННЯ:
запровадження механізму підтримки ініціатив членів територіальної грома-• 
ди в інтересах дітей, для чого органам місцевого самоврядування розро-
бити до 2010 року програми з питань захисту прав дитини та здійснити до 
2016 року моніторинг та оцінку стану виконання цих програм;
підготовка фахівців соціальної сфери, зокрема до 2010 року не менш як 55 • 
відсотків, до 2016 року - не менш як 90 відсотків працівників до роботи з 
активізації участі територіальної громади у захисті прав дітей.

6. УЧАСТЬ ДІТЕЙ У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
мЕтА – забезпечення реалізації права дітей висловлювати свою думку, вихо-
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вання навичок прийняття соціально мотивованих рішень.

ОсНОВНЕ ЗАВДАННЯ: розвиток у дітей навичок з прийняття рішень, що впли-
вають на їхнє життя, для чого:

сприяти створенню до 2010 року в кожному регіоні циклів телепрограм із • 
сурдоперекладом чи титруванням, радіопрограм,  інформаційних видань 
для дітей, у тому числі на аудіоносіях для дітей з вадами слуху та зору;
створити при кожній районній та міській раді дорадчі органи з представни-• 
ків молодіжних і дитячих громадських організацій.

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
мЕтА – розвиток різних форм співробітництва з іншими державами, міжна-

родними організаціями для розв’язання нагальних проблем у сфері охорони ди-
тинства.

ОсНОВНі ЗАВДАННЯ:
приведення законодавчих актів України у відповідність до міжнародних • 
норм, які випливають із відповідних міжнародних договорів щодо захисту 
прав та розвитку дитини;
забезпечення подальшої співпраці України з Дитячим фондом ООН • 
 (ЮНісЕФ), іншими міжнародними організаціями з питань захисту прав ді-
тей;
сприяння міжнародному співробітництву в рамках програм обміну учнями • 
з метою розвитку їх здібностей  і  талантів;
укладення нових чи приєднання до чинних міжнародних договорів у сфері  • 
захисту прав дитини.

Розділ III. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюдже-

ту України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також за 
рахунок інших джерел, що не суперечать законодавству України.

Розділ IV. МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ 
ПРОГРАМИ

Координація діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування, здійснення моніторингу та оцінки виконання Програми щодо забез-
печення прав і свобод дітей покладається на міжвідомчу комісію з питань охоро-
ни дитинства.

інформація про вжиті заходи та досягнуті результати включається до періо-
дичних доповідей України Комітету ООН з прав дитини.

Кабінет міністрів України розробляє та затверджує заходи на виконання цієї 
Програми та орієнтовний обсяг їх фінансового забезпечення на наступний рік.
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Комплексний моніторинг виконання  Програми  здійснюється один раз на рік, 
починаючи з 2010 року.

До здійснення моніторингу та оцінки результатів виконання Програми залу-
чаються представники зацікавлених центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, громадських, благодійних організацій.

Результати моніторингу та оцінки результатів виконання Програми оприлюд-
нюються в засобах масової інформації.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ:
запровадження на державному рівні системи захисту дітей та збереження 1. 
їхнього здоров’я;
створення умов для повноцінного життя в суспільстві дітей-інвалідів та ді-2. 
тей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, для 
здобуття ними освіти, працевлаштування;
активізація процесу формування у дітей здорового способу життя, забез-3. 
печення їх широкого залучення до фізичної культури і спорту;
створення системи надання дітям психологічних, соціально-педагогічних, 4. 
соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг незалеж-
но від місця проживання;
забезпечення збереження та  зміцнення матеріально-технічної бази за-5. 
кладів охорони здоров’я, освіти і культури;
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 6. 
батьківського піклування;
розроблення та запровадження механізму фінансування потреб дітей-7. 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом “гроші 
ходять за дитиною”;
поширення практики сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбав-8. 
лених батьківського піклування;
створення умов для активізації національного усиновлення;9. 
здійснення захисту дітей-біженців;10. 
посилення боротьби з торгівлею дітьми, здійснювання їх захисту від сексу-11. 
альної експлуатації, інших форм жорстокого поводження;
активізація діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого само-12. 
врядування, громадськості щодо підтримки сімей з дітьми;
пропагування національної культури та духовної спадщини, національно-13. 
патріотичного виховання дітей, проведення роботи з виявлення та під-
тримки обдарованих дітей;
забезпечення широкої участі дітей у житті суспільства;14. 
активізація діяльності територіальних громад із захисту прав дітей;15. 
забезпечення поширення соціальної реклами та широкого висвітлення в 16. 
засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, до-
тримання положень Конвенції ООН про права дитини.
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Додаток с.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
 ТА МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ
У СФЕРІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

Представництво Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ)
Кловський узвіз, 5, 01021, Київ, 
Україна
Email: kiev@unicef.org
http://www.unicef.org/ukraine/ukr 

Всеукраїнська благодійна 
організація “Український фонд 
“Благополуччя дітей”
Адреса для листування:
вул. маршала тимошенко, буд. 21, 
корпус, 2, к. 4, 
м. Київ, 04205,;
http://www.ccf.org.ua

Міжнародна благодійна 
організація “Надія і житло для 
дітей”
Адреса: вул. Багговутівська, 4, кв. 57, 
Київ 04107 (ст. метро “Лук’янівська”, 
2 зупинки трол. № 18 в бік обласної 
лікарні)
http://www.hopeandhomes.org.ua 

Всеукраїнський національний 
портал з усиновлення, 
спільний проект Благодійного 
фонду “Розвиток України” з 
Державним департаментом з 
захисту прав дітей та усиновлення 
Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту та ВГО 
“Магнолія”
http://www.sirotstvy.net 

Представництво міжнародної 
благодійної організації “Кожній 
дитині” в Україні
03058, м. Київ, вул. Польова, 49-А
http://www.everychild.org.ua 

Харківська правозахисна група
61002, Харків, вул. іванова, 27, кв.4
Громадська приймальня ХПГ 
(юридична консультація) 
тел. (057) 700 62 81
тел./факс (057) 700 67 72
поштова адреса:
61002, Харків-2, а/с 10397
http://www.khpg.org 

Українська гельсінська спілка з 
прав людини
04071, м. Київ, вул. Олегівська, 36, 
кімната 309 (3-й поверх)
http://helsinki.org.ua 

Молодіжна організація  “Нова 
генерація”
миколаївське шосе, 19-а, к.411, м. 
Херсон, 73000 
тел/ф: +38(0552) 41-03-00
E-mail: newgener@socioprostir.org.ua   
сайти організації:
www.socioprostir.org.ua,
www.youthspace.org.ua
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Новокаховська міська громадська 
молодіжна організація 
“Перспектива”
вул.Коняшиних, 18 
смт. Дніпряни, м. Нова Каховка,
Херсонської обл. 74987
телефон: (05549) 4-24-33

Херсонський обласний Фонд 
милосердя та здоров’я
вул. Фрунзе, 2, к. 24, Херсон, 73000 
тел.: (0552) 49-60-03, факс 26-50-39
E-mail: fmz@tlc.kherson.ua
сайт: http://www.uapravo.org 

Херсонська обласна організація 
Комітет виборців України
тел. (0552) 32-50-26
http://www.politics.kherson.ua 

Херсонський обласний 
громадський центр “Чоловіки 
проти насильства”
вул. миру, 31, м. Херсон, 73008
тел.: (0552) 55-20-64, 55-43-30 
E-mail: magainstviolence@mail.ru

Громадська організація 
Херсонський обласний центр 
“Успішна жінка”
м. Херсон, вул. Чекістів, 2, 3-й поверх, 
офіс 17-19
тел.: (0552) 423-765, 423-485
http://www.uspishnazhinka.kherson.ua   

Херсонський обласний 
благодійний фонд “Мангуст”
тел.: 8(0552) 27-90-42, 8 (0552) 27-01-
64
E-mail: mangust@tlc.kherson.ua 

Херсонський обласний 
благодійний фонд “Захист”
Поштова адреса: вул. Комунарів, 20, 
м. Херсон, 73000, Україна
телефон: (0552) 42-39-22
Факс: (0552) 42-39-22
E-mail: contact@public.kherson.ua 
http://zahyst.ks.ua 

Центр молодіжних ініціатив 
“Тотем”
м.Херсон, вул. молодіжна, 2А. 
E-mail: totem@public.kherson.ua  
http://totem.kherson.ua 

Херсонська обласна бібліотека для 
дітей
http://www.kidrights.kherson.ua
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