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Вступ

Цим документом Коаліція неурядових організацій «Права дитини в Україні» (далі – Коаліція) 
продовжує свою роботу з відстеження рівня дотримання державою своїх обов’язків у рамках 
Конвенції ООН про права дитини та описує ситуацію в цій сфері, що склалася в країні за останні 
чотири роки.

У 2009 році Коаліція надала Альтернативний звіт з цієї проблематики до Комітету ООН з прав 
дитини1. З того часу організації, які входять до складу Коаліції, обрали тематичний та загальний 
моніторинг прав дитини основним напрямом спільної діяльності. Цей звіт є спробою узагальнити 
дані, які зібрані організаціями – учасницями Коаліції або є у відкритому доступі, з моменту по-
дання звіту до Комітету ООН та оприлюднення Рекомендацій Комітету щодо покращення ситуації 
з правами дитини в Україні.

Звітом охоплено період з 2012 року, коли Рекомендації Комітету ООН з прав людини були 
презентовані державі та громадянському суспільству, однак ми намагалися зосередити свою увагу 
на останніх роках (2013–2015) – через суттєві виклики, що постали останнім часом перед суспіль-
ством, зокрема і у сфері дотримання прав дитини.

Під час роботи було помічено брак системних досліджень ситуації з дотриманням прав дитини 
на державному та громадському рівнях, а також відсутність державної стратегії роботи з дітьми 
та істотних зусиль щодо втілення рекомендацій Комітету ООН з прав дитини. Частково це пояс-
нюється загальною політичною ситуацією в країні, однак саме ці виклики мають змусити державу 
активізувати дії щодо захисту фундаментальних прав дитини та її інтересів. Водночас, ґрунтовні 
дослідження стосувалися переважно дотримання прав дитини в різноманітних закладах позбав-
лення волі, що можна пояснити розвитком Національного превентивного механізму проти кату-
вань та його зорієнтованістю, зокрема, на дітей, а також усвідомленням державними структурами 
необхідності реформувати систему роботи з дітьми, що мають конфлікт із законом.

Звіт за структурою подібний до Альтернативного звіту 2009 року (відповідно до Рекомендацій, 
наданих Комітетом ООН з прав дитини). Однак не всі розділи вдалося охопити через брак досто-
вірної та систематизованої інформації. Натомість ми додали кілька нових підрозділів, які, на нашу 
думку, повніше описують ситуацію та розкривають проблематику останнього часу. На жаль, ми 
не змогли надати детальну інформацію про дотримання прав дитини у Криму та на Сході України 
(у зоні АТО), а також про виклики, що постали перед вимушено переміщеними дітьми. Варто від-
значити також, що останні події в країні змусили організації – учасниць Коаліції значною мірою 
переформатувати свою діяльність, зосередившись на наданні прямої допомоги замість аналітичної 
роботи. Таким чином, частина інформації залишилася не зафіксованою або перебуває на етапі 
осмислення. Наявна інформація ще опрацьовується організаціями – учасницями Коаліції та стане 
підґрунтям для подальшої роботи.

1 http://issuu.com/crc-ngo/docs/report-ukr
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Загальні засоби впровадження 
Конвенції ООН про права дитини

Існуюче нормативно-правове забезпечення 
сфери захисту прав дитини є неналежним. Ос-
новними недоліками є2:

• відсутність цілісного бачення та комплексно-
го підходу до питання захисту дитини;

• безсистемність, яка проявляється у відсут-
ності єдиної системи органів захисту дитини, 
алгоритму взаємодії між ними;

• застарілі форми роботи, які є неефективни-
ми, а також застаріла нормативна база;

• певна декларативність майже всіх норма-
тивних актів, які регулюють питання за-
хисту дитини, відсутність у багатьох із них 
механізмів реалізації того чи іншого поло-
ження;

• загальний підхід до дитини як до об’єкта 
впливу, неврахування того факту, що ди-
тина – це людина, яка має бути суб’єктом 
відносин;

• недостатність фінансування інститутів захи-
сту прав дитини.

З огляду на зазначене можна стверджува-
ти: робота щодо визнання дитини повноцінним 
членом суспільства і її захисту лише почалася.

Національне законодавство з питань за-
безпечення прав дитини майже припинило 
розвиватися після 2010 року. Однак з почат-
ку 2014 року розпочалася активна діяльність 
з удосконалення нормативних актів у частині 
запобігання негативним наслідкам подій, що 
відбуваються у країні, було посилено контроль 
за переміщенням дітей, що потребують додат-
кового соціального захисту, за межі України, 
дії органів та служб у справах дітей було спря-
мовано на профілактичний догляд за дітьми в 
сім’ях, що перебувають у складних життєвих 
обставинах.

Але, на жаль, деякі права дитини, перед-
бачені Конвенцією ООН про права дитини та 
іншими міжнародними актами, не мають від-
повідного відображення у національному зако-
нодавстві.

Комітет закликає державу-учасницю вжити усіх необхідних заходів для забезпечення виконання тих 
рекомендацій із Заключних зауважень до другої періодичної доповіді відповідно до Конвенції про 
права дитини та до першої доповіді відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції про 
права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, які не були реалізовані 
або реалізовані недостатньо, зокрема рекомендацій стосовно розподілу ресурсів, збору даних, гар-
монізації національного законодавства з положеннями Конвенції та її Факультативних протоколів, 
запобігання випадкам катувань та жорстокого поводження, адміністрування ювенальної юстиції, 
захисту дітей, позбавлених сімейного середовища, протидії сексуальній експлуатації та насильству, 
дотримання прав дітей з національних меншин, а також забезпечити адекватне подальше виконання 
рекомендацій, що містяться у цих Заключних спостереженнях.

2 За матеріалами дослідження «Катування та жорстоке поводження з дітьми в Україні» / За заг. ред. Є. Ю. Захарова. –  Харків: Права людини, 2013. –  244 с.

* Заключні спостереження та рекомендації Комітету ООН з прав дитини: Україна, 2011. // Комітет ООН з прав дитини. CRC/C/UKR/CO/3-4 від 
21.04.2015, // http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
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Загальні засоби впровадження 
Конвенції ООН про права дитини
Законодавство

Національне законодавство України з пи-
тань забезпечення прав дитини, що передба-
чені Конвенцією ООН про права дитини (далі 
– Конвенція), розвивається доволі повільно. На 
жаль, як правило, до змін спонукають негатив-
ні явища, що відбуваються на місцевому рівні, 
а інколи (як у випадку з окупованою територі-
єю АР Крим та зоною проведення АТО) мають 
загальнодержавний характер.

На державному рівні приймається багато 
національних програм з удосконалення діяльно-
сті із захисту прав дитини, протидії негативним 
явищам у цій сфері, запобігання їм тощо. Проте 
фінансуються вони за залишковим принципом, 
що на практиці проявляється в тому, що бю-
джет програм затверджується із запізненням 
(інколи програма затверджується у листопаді 
на поточний період) та з наявним дефіцитом 
(приклад про фінансування та затвердження 
заходів з виконання національних програм по-
дано у розділі Національний план дій).

Ще однією проблемою є те, що не всі завдан-
ня, визначені в національних планах, урахову-
ються під час планування заходів на їх вико-
нання. На місцевому рівні відповідні органи та 
установи розробляють плани заходів, спрямовані 
на реалізацію відповідних програм. Слід зазна-
чити, що, на відміну від національного рівня, 
більшість програм затверджується у першому 
кварталі на поточний період, існує навіть прак-
тика затвердження заходів на період у кілька 
років. Проте в кожній області свій підхід до пла-
нування – у деяких взагалі відсутнє планування 
фінансування та іноді не розроблені або не засто-
совуються індикатори. Тобто підхід до реалізації 
програм є формальним, а іноді декларативним.

На практиці застосовуються лише зміни до 
законодавства, що мають недекларативний ха-
рактер, а є нормами безпосередньої дії.

Суттєві зміни в національному законодав-
стві з питань захисту прав дитини були обу-
мовлені насамперед двома факторами:

• необхідністю поступового приведення зако-
нодавства у відповідність до норм законо-
давства Європейського Союзу;

• окупацією частини території України та 
проведенням антитерористичної операції на 
території частини Донецької та Луганської 
областей.

Останній фактор гостро виявив наявні про-
галини в законодавстві щодо захисту прав ди-
тини та необхідність термінового врегулювання 
певних питань на законодавчому рівні.

Передусім це стосується прав дитини на 
життя (ст. 6 Конвенції) та забезпечення макси-
мальною мірою виживання і здорового розвит-
ку дитини, права на реєстрацію та на набуття 
громадянства (ст. 7 Конвенції).

Однак цей фактор певною мірою позитивно 
вплинув на ситуацію із захистом прав дитини 
– було посилено контроль за виїздом за межі 
України дітей-сиріт, дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, а також удосконалено 
законодавство з питань безпечного та підкон-
трольного переміщення дітей за межі країни 
та/або на непідконтрольні українському уряду 
території.

Слід зауважити, що комплексного перегля-
ду законодавства здійснено не було, як не було 
й прийнято комплексного закону, який вра-
ховував би положення Конвенції та Факуль-
тативних протоколів до неї у повному обсязі. 
Єдиним комплексним законом залишається 
Закон України «Про охорону дитинства», до 
якого періодично вносяться деякі зміни. Однак 
його не можна вважати таким, що повністю ві-
дображає стандарти прав дитини.

Комітет закликає державу-учасницю здійснити комплексний перегляд усього національного законо-
давства з тим, щоб забезпечити його повну відповідність положенням Конвенції. Крім того, Комітет 
рекомендує державі-учасниці розглянути можливість прийняття комплексного Закону про права дити-
ни, який би повністю включав у себе положення Конвенції та її Факультативних протоколів.

У контексті адміністративної реформи, що відбувається, Комітет закликає державу-учасницю:

(a) провести комплексний функціональний аналіз центральних та місцевих органів влади, що від-
повідають за забезпечення прав дітей, та переконатися, що відповідні обов’язки були належним 
чином делеговані та чітко визначені в рамках нової структури;

(b) забезпечити безперервність реалізації ключових пріоритетів державної політики щодо дітей, зо-
крема проведення реформи системи опіки та піклування;

(c) забезпечити ефективну координацію політики в інтересах дітей з боку Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту відповідно до реформи і у зв’язку з цим переглянути роль та повноваження Між-
відомчої комісії з питань охорони дитинства, зокрема – розглянути можливість призначення органу 
державної влади вищого рівня як головуючої організації, а також перетворити Комісію на постійно 
діючий орган для забезпечення ефективної міжміністерської координації;

(d) при розгляді вказаних вище рекомендацій звертатися за технічною допомогою до Дитячого фонду 
Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ).
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Загальні засоби впровадження 
Конвенції ООН про права дитини
Національний план дій та незалежний моніторинг

Комітет закликає державу-учасницю забезпечувати ефективне виконання Національного плану дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року, зокрема:

(a) забезпечувати достатнє асигнування для щорічних загальнодержавних програм з виконання На-
ціонального плану дій на період до 2016 року та забезпечувати його фінансування окремою стат-
тею у Законі про Державний бюджет на кожний рік;

(b) забезпечувати ефективний моніторинг виконання Національного плану дій щодо реалізації Кон-
венції ООН про права дитини, зокрема забезпечуючи координацію заходів Міжвідомчою комісією 
з питань охорони дитинства.

Комітет настійно рекомендує державі-учасниці вжити всіх необхідних заходів для створення 
окремого, незалежного національного механізму в повній відповідності до Паризьких принципів 
щодо статусу національних правозахисних установ (A/RES/48/134, додаток) для забезпечення 
комплексного і систематичного моніторингу прав дітей. З огляду на це Комітет рекомендує дер-
жаві-учасниці прийняти Закон України про Омбудсмена у справах дітей. Комітет також рекомен-
дує державі-учасниці вжити заходів для забезпечення цього національного механізму належними 
людськими і фінансовими ресурсами для гарантування його незалежності та дієвості відповідно 
до Загального зауваження № 2 (2002) про роль незалежних правозахисних установ.

Прийнятий у 2009 році Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини 
в Україні одразу зіштовхнувся з проблемою його 
впровадження, яка пов’язана в першу чергу з ви-
діленням необхідного фінансування та неузгодже-
ністю діяльності відповідальних за виконання 
цього плану міністерств. Тому проблема втілення 
Національного плану дій щодо реалізації Конвен-
ції ООН про права дитини відображена у різних 
звітах міжнародних та національних організацій, 
рекомендаціях міжнародних організацій, зокрема 
в рекомендаціях ООН за підсумками Універсаль-
ного періодичного огляду (2012 р.).

Однак ситуація з упровадженням Націо-
нального плану дій не покращилася. Немож-
ливість його реалізації пов’язана насамперед 
з тим, що фінансування документа здійсню-
ється за залишковим принципом, у результаті 
чого план заходів на виконання Національного 
плану дій затверджується Кабінетом Міністрів 
України із запізненням – на 2015 рік план за-
ходів прийнято 26.08.2015, на 2014 рік – 19.11 
2014, на 2013 – 13.03.2013, на 2012 – 21.03.2012. 
Національний план дій є стратегічним доку-
ментом у сфері захисту прав дитини, тому ви-
значення пріоритетів на поточний рік лише у 
другій половині року є недопустимим.

Також під час планування плану заходів не 
враховуються всі завдання та цілі, визначені 
Національним планом дій, зокрема у 2013 році 
жодного заходу не було передбачено для реа-
лізації захисту прав дітей-інвалідів. А в деяких 
випадках узагалі вказані завдання, повністю 
протилежні цілям Національного плану. Так, у 
заходах на 2015 рік для реалізації мети «Ство-
рення умов для реалізації права кожної дитини 
на виховання в сім’ї» передбачено «проведен-

ня моніторингу ефективності функціонуван-
ня навчальних закладів, у яких виховуються 
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування, діти, які перебувають у складних 
життєвих обставинах», виконання якого покла-
дено на Міністерство освіти і науки.

Слід зазначити, що прогнозований обсяг фі-
нансових ресурсів у 2015 році було збільшено 
порівняно з 2014 роком: у 2015 році – 436 247,6 
тис. грн, у 2014 році – 213 094,9 тис. грн, у 2013 
році – 270 119,4 тис. грн, у 2012 році – 328 111,3 
тис. грн. З них бюджетних асигнувань у галузі 
охорони здоров’я: у 2015 році – 433 930,7 тис. 
грн, у 2014 році – 206 397,4 тис. грн, 2013 рік 
– 198 672,3 тис. грн, 2012 рік – 133 672,3 тис. 
грн. Для порівняння: на боротьбу з насильством 
щодо дітей протягом 2012–2015 років не перед-
бачено жодних витрат з державного бюджету.

Посаду омбудсмена з прав дитини також не 
було запроваджено. У цій сфері законодавчі та 
практичні зміни не відповідають Рекомендаці-
ям Комітету з прав дитини: створено інститут 
Уповноваженого Президента з прав дитини та 
відповідний департамент в офісі Уповноваже-
ного Верховної Ради з прав людини. Однак ці 
структури не відповідають Загальному комен-
тарю № 2 «Про роль національних правозахис-
них установ щодо заохочення та захисту прав 
дитини» (CRC/GC/2002/2)3 та іншим міжна-
родним рекомендаціям. Надалі, розбудовуючи 
інститут дитячого омбудсмена, треба звернути 
увагу на його мандат і повноваження, які мають 
бути максимально широкими для заохочення 
та захисту прав дитини, забезпечення засобів 
правового захисту у випадку порушення прав 
дитини, доступність звернення до такого упов-
новаженого та врахування думки дітей.

3 Замечание общего порядка 2 «Роль независимых национальных правозащитных учреждений в деле поощрения и защиты прав ребенка» // 32-я сессия CRC/
GC/2002/2, 15 ноября 2002 г.: https://www1.umn.edu/humanrts/russian/crc/Rcrcomms.html
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Загальні засоби впровадження 
Конвенції ООН про права дитини
Міжнародна співпраця

• Дитина все ще не стала на законодавчому рівні суб’єктом, що має права. Повага до людської 
гідності дитини має бути відображена у національних правових підходах.

• Права дитини не стали предметом коаліційної угоди депутатських фракцій Верховної Ради 
України VIII скликання, а відповідно, не увійшли до пріоритетів законодавчих змін.

• Законодавство щодо прав дитини досі має декларативний характер.

• Недостатню увагу уряд приділяє питанню впровадження рекомендацій Комітету ООН з прав 
дитини, рекомендацій Універсального Періодичного Огляду (попри обов’язковість їх виконан-
ня), міжнародних м’яких стандартів, які сприяють реалізації положень Конвенції ООН про 
права дитини.

• Окремі фундаментальні рекомендації, такі як прийняття комплексного законодавства з прав 
дитини, поки що ігноруються або реалізуються формально.

Комітет рекомендує державі-учасниці ратифікувати ключові договори Організації Об’єднаних 
Націй у галузі прав людини та протоколи до них, якщо держава-учасниця ще не приєдналася до 
них. Йдеться, зокрема, про Міжнародну конвенцію про захист прав усіх трудящих-мігрантів та 
членів їхніх родин, а також про Міжнародну конвенцію про захист усіх осіб від насильницьких 
зникнень.

Комітет рекомендує державі-учасниці підтримувати співпрацю з Радою Європи стосовно впро-
вадження Конвенції як на території держави-учасниці, так і в інших державах – членах Ради 
Європи.

Висновки та рекомендації

Міжнародна співпраця відіграє важливу 
роль у процесі формування та реалізації дер-
жавної політики у сфері захисту дітей. У 2013 
році Україна головувала в ОБСЄ. Був підписа-
ний і нині реалізується договір про співпрацю 
з Дитячим Фондом ООН ЮНІСЕФ. План дій 
«Україна – Рада Європи» на 2011–2014 роки4, 
затверджений у 2011 році, передбачає реаліза-
цію проекту, присвяченого захисту прав дітей 
(розпочався в другій половині 2013 року). 

Варто зазначити, що Комітет ООН з прав 
дитини рекомендує Україні звертатися за 
технічною допомогою до ЮНІСЕФ та інших 
міжнародних організацій на виконання тих 
розділів рекомендацій, які стосуються питань 

забезпечення ефективної координації, реалі-
зації ключових пріоритетів державної політи-
ки, зокрема проведення реформи опіки і пі-
клування, забезпечення дотримання права на 
освіту, здоров’я, захист від насильства, юве-
нальної юстиції тощо. Разом з тим, відсутність 
чіткої державної політики у зазначених вище 
сферах та в питаннях щодо використання цієї 
технічної допомоги не дає змоги здійснити 
аналіз ефективності цього механізму. Залуче-
ні гроші технічної допомоги використовуються 
на реалізацію окремих проектів і не завжди 
мають реальний вплив на загальну політику у 
сфері захисту дітей.

4 План дій Рада Європи для України на 2011 - 2014 роки, 23 червня 2011 року: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_b25/page
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Загальні проблеми у сфері прав дитини та 
визначення поняття «дитина»

Загальні проблеми у сфері прав дитини

На кінець 2013 року кількість дітей віком до 
18 років в Україні становила 8 009 866 осіб, що 
дорівнює 17,7 % загальної чисельності населен-
ня країни. 5 230 862 (65,3 %) дітей проживало 
у містах, 2 779 004 (34,7 %) – у сільській міс-
цевості. У складі дитячого контингенту 51,4 % 
хлопців і 48,6 % дівчат.5

З 29 по 31 травня 2012 року Інститут Гор-
шеніна провів телефонне опитування з теми 
«Захист прав дітей в Україні»6. Загалом до ви-
падкової вибірки увійшло 1000 респондентів ві-
ком від 16 років з усіх обласних центрів Укра-
їни, міст Києва і Севастополя. Квотами були 
регіон проживання, стать і вік респондентів. 
Похибка репрезентативності дослідження не 
перевищує +/–3,2 %.

60,4 % українців вважають, що права ді-
тей в Україні не захищені. Зокрема, близько 
третини (35,6 %) опитаних вибрали відповідь 
«скоріше ні», близько чверті (24,8 %) – «точно 
ні». При цьому кожен третій респондент (36,7 
%) вважає, що права дітей у країні захищені. 
З них відповіді «скоріше так» віддали перевагу 
28,3 %, «точно так» – 8,4 % опитаних. Варіант 
«важко відповісти на це запитання» обрали 2,9 
% громадян України.

Крім того, згідно з результатами дослі-
дження, більше половини українців (53,7 %) 
вважають, що насамперед суспільство і дер-
жава повинні звернути увагу на проблему ал-
коголізму і наркоманії серед дітей і підлітків. 
Майже половина опитаних (48,2 %) вважає, що 
першочерговою у суспільстві є проблема без-
притульних дітей. Далі в переліку проблем, що 
потребують уваги з боку суспільства і держа-
ви, йдуть: дитяча і підліткова злочинність (44,6 
%); низький рівень життя українських сімей, 
що мають дітей (43,9 %); проблеми організа-
ції дитячого дозвілля (43,8 %); проблеми якості 
виховання дітей у дошкільних і шкільних уста-
новах (30,1 %); насильство щодо дітей у сім’ях 
(28,8 %); усиновлення українських дітей інозем-
ними громадянами (19,2 %); проблема поганих 

умов життя дітей у спеціалізованих дитячих 
установах (17,2 %); егоїстичність українського 
суспільства, небажання громадян народжувати 
дітей і виховувати їх (15,6 %). Відповідь «інше» 
на це запитання дали 5,2 % респондентів, а 3,2 
% – «важко відповісти на це запитання».

Крім того, за даними дослідження, кожен 
другий громадянин України (50,8 %) висловив 
думку, що найважливіше дати дітям гарну 
освіту. Близько третини опитаних вважають, 
що важливо виховати дітей чесними і добрими 
(38,6 %), залучити їх до здорового способу жит-
тя (36,7 %). Близько чверті респондентів вва-
жають важливим виховання в дітях мужності, 
стійкості, уміння постояти за себе (23,8 %). Далі 
йдуть: навчання професії, яка «завжди дає 
шматок хліба» (22,8 %); виховання самодисци-
пліни, працьовитості, організованості (18,6 %); 
розвиток розумових здібностей (16,4 %); ви-
ховання уміння пристосовуватися до обставин 
(11,5 %); розвиток ділових здібностей (10,8 %); 
залучення до демократичних цінностей (6,2 %); 
виховання терпимості (5,7 %); виховання щирої 
віри в Бога (4,8 %). Відповіді «інше» віддали 
перевагу 6,2 % респондентів, а 4,7 % – варіанту 
«важко відповісти на це запитання».

З 1 січня 2013 року розпочала роботу На-
ціональна дитяча «гаряча лінія», яка працює 
на базі Центру «Ла Страда-Україна» і завдяки 
якій за рік було надано 18 575 консультацій, 
з них близько 92,9 % дітям. 7,1 % дзвінків на-
дійшло від дорослих стосовно дитячих питань. 
58,4 % дзвінків – від дівчат, 41,6 % дзвінків – 
від хлопців. Так, 21,2 % дзвінків стосувалися 
проблем з однолітками, близько 16 % – пси-
хічного здоров’я (нерідко пов’язані з фактами 
психічного насильства), 12 % – статевого ви-
ховання, 8,2 % – питань, пов’язаних зі шко-
лою та стосунками в родині, 5,3 % – юридич-
них питань, 4,1 % – булінгу (переслідування, 
цькування), 2,9 % – насильства та жорстокого 
поводження з дітьми, 4 % – дискримінації за 
різними ознаками тощо. 7

Комітет рекомендує державі-учасниці вжити всіх необхідних заходів для створення національної бази 
з питань дотримання прав дитини з комплексними даними, деталізованими за віком, статтю, етнічним 
і соціально-економічним походженням. Зокрема, у функціонуванні системи адекватна увага має при-
ділятися дітям в ситуаціях уразливості, які можуть потребувати спеціального захисту.

5 Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2013 року: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=173322
6 За даними опитування Інституту Горшеніна: http://www.unian.ua/politics/657623-bilshist-gromadyan-vvajayut-scho-prava-ditey-v-ukrajini-ne-zahischeni-opituvannya.html
7 За матеріалами щорічної доповіді «Права людини в Україні 2014», УГСПЛ http://helsinki.org.ua/index.php?id=1398061007#_ftn2



10

Загальні проблеми у сфері прав дитини та 
визначення поняття «дитина»
Визначення поняття «дитина»

Комітет закликає державу-учасницю внести зміни до Цивільного кодексу з тим, щоб гарантувати 
встановлення у національному законодавстві однакового мінімального шлюбного віку для хлопців та 
дівчат – 18 років. Крім того, Комітет рекомендує державі-учасниці переглянути своє законодавство 
з метою підвищення рівня виключного мінімального шлюбного віку до 16 років, а також чітко вста-
новити у законодавстві, якими є ці виключні обставини. Комітет також закликає державу-учасницю 
встановити чіткий мінімальний вік статевого повноліття.

Рекомендацію стосовно встановлення од-
накового мінімального шлюбного віку для 
хлопців та дівчат було виконано. Питання мі-
німального віку статевого повноліття залиша-
ється відкритим.
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Загальні принципи

Право на життя, виживання та розвиток

Показники дитячої смертності в Україні 
продовжують зростати. Так, середньорічний 
рівень неонатальної смертності в Україні у 
2008–2012 роках становив 4 на 1000 живона-
роджень, рівень постнеонатальної смертності 
– 3 на 1000 живонароджень. Рівень смертності 
немовлят становив 7 на 1000 живонароджень, 
рівень смертності дітей у віці до 5 років – 7 на 
1000 живонароджень8.

У 2013 році дитяча смертність у віці до 1 
року склала 9,17 на 1000 народжень (для по-
рівняння, цей показник по ЄС складає 4,06, а 
по Європейському регіону – 7,05 за той самий 
період)9. За даними Коаліції, за 10 років цей 
показник збільшився майже у 2,5 раза.10

Повідомлення про показники смертності ді-
тей у віці до 1 року, дітей віком до 5 років 
та материнської смертності в Україні мають 
неузгоджений характер – навіть за повідо-
мленнями офіційних державних джерел МОЗ 
України та Кабінету Міністрів (що ґрунтують-
ся на статистичних показниках), не кажучи 
вже про дані альтернативних досліджень. Так, 
смертність дітей у віці до 1 року в 2013 році, 
за даними Державної служби статистики, – 
8,0 на 100011. А за даними Мультиіндикатор-
ного кластерного обстеження домогосподарств 
(МІКС) – 7,0. Смертність дітей віком до 5 років 
у 2013 році, за даними щорічної моніторингової 
доповіді, підготовленої фахівцями Інституту 
демографії і соціальних досліджень ім. М. Пту-
хи за сприяння Програми Розвитку ООН, – 9,4 
на 1000 живонароджених12. Водночас відзнача-
ється відносно висока смертність дітей у віці 
від 1 до 4 років через зовнішні причини, тобто 
такі, яким можна було запобігти. Ці неприродні 
фактори є причиною кожної третьої смерті се-
ред дітей зазначеного віку.

Разом з тим, стрімко зростає кількість жі-
нок у віці 18 років та до 17 років, які вже мали 
досвід вагітності: 11 % та 1,6 % відповідно.13

51,9 % дітей віком 36–59 місяців в Україні 
охоплені організованими програмами з ранньо-
го розвитку. Відмінностей у рівні охоплення 
такими програмами хлопчиків і дівчаток нема, 
проте тут є значні соціально-економічні відмін-
ності: у найбагатшому та четвертому квінтилях 
такими програмами охоплено 68,4 % та 65,1 % 
дітей, тоді як у найбіднішому квінтилі – лише 
29,9 %. Значення коефіцієнта розвитку дитини 
у ранньому віці в Україні становить 89,0 %.14

На думку представництва ЮНІСЕФ в Укра-
їні, уряд країни розробив низку національних 
стратегій та програм, спрямованих на потреби 
дітей, однак механізми їх реалізації та відпо-
відні бюджетні асигнування часто неефективні 
та недостатні. Формування політики не завжди 
ґрунтується на об’єктивній інформації через 
відсутність даних і неадекватний аналіз. Крім 
того, діти мають мало можливостей для участі 
у прийнятті політичних рішень, що впливає на 
їхнє життя й добробут.

На сьогодні відсутня загальна Держав-
на програма соціально-економічного розвитку 
України, натомість наявні регіональні програ-
ми соціально-економічного розвитку. Є поста-
нова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 
2011 р. № 1057 «Про затвердження Держав-
ної цільової соціальної програми подолання та 
запобігання бідності на період до 2015 року»15. 
Обласними державними адміністраціями при-
йняті відповідні програми на період 2012–2015 
років. Окреслена у цій програмі стратегія з по-
долання бідності серед сімей з дітьми та ма-
лозабезпечених сімей полягає в підвищенні 
розміру державної допомоги сім’ям з дітьми з 

Комітет рекомендує державі-учасниці активізувати зусилля, спрямовані на розв’язання проблеми 
смертності немовлят, дітей та матерів шляхом удосконалення медичних послуг з пренатального, 
акушерського та неонатального догляду. Крім того, Комітет рекомендує державі-учасниці збільшу-
вати кількість кваліфікованих медичних спеціалістів у галузі пренатального, акушерського та неона-
тального догляду, а також вживати заходів для подальшого навчання цих спеціалістів і пропагувати 
відповідальне батьківство і здоровий спосіб життя. Комітет також рекомендує державі-учасниці під-
тримувати подальше розширення Ініціативи «Лікарні, доброзичливі до дитини» (ІЛДД) у системі пер-
винної медичної допомоги. У такій діяльності державі-учасниці рекомендується віддавати пріоритет 
сільській місцевості.

8 Україна. Мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств, 2012 / Держслужба статистики У45 України [та ін.]. – К.: К.І.С., 2013.
9 За даними коментаря до п’ятого Національного звіту України щодо впровадження Європейської Соціальної Хартії, поданого до Європейського комітету 
соціальних прав Всеукраїнською радою захисту прав та безпеки пацієнтів: http://www.umj.com.ua/article/62351/parye-vimagaye-vid-ukrainskoi-vladi-pereglyanuti-
vidatki-na-oxoronu-zdorov-ya
10 Альтернативний звіт про реалізацію Україною положень Конвенції про права дитини 2002–2008. Коаліція прав дитини в Україні: http://www.childrights.in.ua/
Alternativnii_zvt_pro_realzacju_Ukranoju_polozhen_Konvenc_OON_pro_prava_ljudini
11 Демографічна та соціальна статистика // Населення та міграція: Населення (1990–2014). Державний комітет статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua/
operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html
12 http://time-ua.com/novini/suspilstvo/6254-uprodovj-desyatirchchya-v-ukran-skorotilasya-dityacha-smertnst
13 Україна. Мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств, 2012 / Державна служба статистики У45 України [та ін.]. – К.: К.І.С., 2013.
14 Україна. Мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств, 2012 / Державна служба статистики У45 України [та ін.]. — К.: К.І.С., 2013.
15 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1057-2011- %D0 %BF
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Право на життя, виживання та розвиток

Недискримінація

06.09.2012 було прийнято комплексний ан-
тидискримінаційний закон – Закон України 
«Про засади запобігання та протидії дискри-
мінації в Україні»17. Законом передбачено за-
борону дискримінації у будь-яких сферах за 
будь-якими ознаками. Однак питань спеціаль-
ного захисту дітей у цьому законі немає. Діти 
розглядаються у загальному контексті потен-
ційних жертв дискримінації.

Проблемою залишається ідентифікація 
злочинів, які були здійснені з мотивів ненави-
сті – від хуліганства та вандалізму, а також 
відсутність моніторингу доступу окремих груп 
дітей до медичних, освітніх, культурних,со-
ціальних, послуг та спортивних секцій тощо. 
Дискримінація окремих груп дітей висвітлена 
у розділах, що стосуються спеціальних заходів 
захисту вразливих груп дітей.

Комітет закликає державу-учасницю вживати заходів з тим, щоб усі діти на території держави-учас-
ниці користувалися своїми правами відповідно до Конвенції з недопущення дискримінації за будь-я-
кими ознаками, та:
(a) вживати ефективних заходів для боротьби з расистською і ксенофобною діяльністю молоді, зокре-
ма – шляхом визнання пріоритетними тих програм державного фінансування дитячих і молодіжних 
організацій, що пропагують міжкультурний діалог, толерантність та повагу до відмінностей;
(b) посилити моніторинг становища дітей, які належать до вищезгаданих груп, та, виходячи з цього, 
розробити комплексну стратегію, що передбачатиме специфічні і адекватні цільові заходи, спрямо-
вані на ліквідацію усіх форм дискримінації стосовно цих та інших уразливих груп дітей;
(c) включити у національне законодавство принципи недискримінації та заборону дискримінації сто-
совно дітей за будь-якими ознаками, описаними у статті 2 Конвенції.

урахуванням збільшення прожиткового міні-
муму. Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини у цій програ-
мі не згадується.

Законодавчої бази з питань захисту права 
дитини на життя та виживання майже не існує. 
До проблем, які існували раніше, додалася си-
туація на сході країни, що несе загрозу життю 
та здоров’ю дітей. Попри деякі позитивні змі-
ни у законодавстві з питань в’їзду та виїзду із 
зони проведення антитерористичної операції, 
ще не повною мірою зафіксовані всі можливо-
сті залишити зону АТО для дітей, що мають 
статус дитини-сироти, та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, наприклад, якщо за-
конний опікун або заклад, у якому навчається 
така дитина, не планує залишати зону АТО, 
попри загрозу для життя дитини.

Починаючи з березня 2014 року принаймні 
109 дітей отримали важкі поранення і 42 були 
вбиті внаслідок дії мін та вибухових предметів, 
які залишилися після бойових дій у Донецькій 
та Луганській областях. Станом на кінець берез-
ня 2015 року Державна служба з надзвичайних 
ситуацій України вилучила 33 717 вибухоне-

безпечних предметів у Донецькій та Луганській 
областях. Лише за одну добу служба вилучає у 
середньому від 21 до 36 боєприпасів16.

Наразі, станом на липень 2015 року, держа-
вою не розроблено механізму евакуації насе-
лення із зони бойових дій. У зв’язку із загрозою 
для життя і здоров’я частина дітей (близько 
150 тисяч) разом з батьками змушені були са-
мостійно виїхати в інші області України, решта 
(більше 500 тисяч дітей) досі мешкають на те-
риторії, яка не контролюється органами влади 
України. Найбільш уразливою категорією дітей 
є діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування. Відповідно до статті 52 Конституції 
України утримання та виховання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
покладається на державу. Станом на жовтень 
2014 року із закладів, які були розташовані в 
зоні проведення АТО, евакуювали понад 1600 
дітей. Проте у районі проведення АТО станом 
на липень 2015 залишилися: дитяче відділення 
Ровеньківського обласного будинку-інтернату 
для людей з інвалідністю (27 дітей) та Красно-
донський обласний дитячий будинок-інтернат 
Луганської області (80 дітей).

16 http://www.unicef.org/ukraine/ukr/media_27604.html
17 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
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Найкращі інтереси дитини

Незважаючи на наявність законодавчих 
норм щодо врахування думки дитини, відсутні 
системи та процедури для забезпечення адек-
ватного врахування найкращих інтересів дити-
ни у процесі планування державної політики 
та в механізмах забезпечення прав дитини. Зо-
крема питання врахування найкращих інтере-
сів дитини відсутнє у законодавстві, політиці, 
що стосується ювенальної юстиції та систем 
опіки і піклування, що заважає повній інтегра-

ції принципів дотримання найкращих інтересів 
дитини у ці системи.

Немає загальної системи прийняття рішень 
щодо дітей у сім’ях, які потребують захисту. 
Основним інструментом визначення потреб 
дитини залишається акт обстеження житло-
во-побутових умов. Прийняті рішення перегля-
даються, відповідно до чинних норм, лише один 
раз, формально, без урахування думки дитини.

Комітет рекомендує державі-учасниці створити системи та процедури для забезпечення адекватного 
врахування найкращих інтересів дитини у процесі планування державної політики та програм. Зо-
крема Комітет рекомендує здійснити перегляд законодавства, політики та програм, що стосуються 
ювенальної юстиції й систем опіки і піклування, з метою забезпечення повної інтеграції принципів 
дотримання найкращих інтересів дитини у ці системи.

• Пропонується розглянути можливість розроблення єдиного нормативного акта, що закріплю-
ватиме базові права дитини, та зобов’язати профільні міністерства розробити і подати на за-
твердження програми та підзаконні акти, які міститимуть норми прямої дії, спрямовані на 
забезпечення того чи іншого права дитини.

• Законодавча база захисту дітей від дискримінації розвивається у рамках загального механізму 
протидії дискримінації в Україні. Однак очевидно, що діти потребують додаткових механізмів 
захисту, які поки що не запроваджено.

• Пропонується прийняти окремий закон або розробити підрозділ в окремому законі про права 
дитини щодо недискримінації спеціального суб’єкта – дитини, де розробити дієвий комплекс 
протидії дискримінації з урахуванням особливої незахищеності та інших специфічних особли-
востей цієї категорії населення.

• Необхідно створити комплексну програму, спрямовану на розв’язання нагальних проблем із 
дотриманням прав дітей, які постраждали від збройного конфлікту, та дітей з числа внутрішньо 
переміщених осіб, яка охоплювала б усі категорії дітей і не допускала б винятків. Слід також 
підвищити гарантії дотримання права дітей на життя, безпеку, на освіту, психологічну та ме-
дичну підтримку.

Висновки та рекомендації
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Основна маса дітей, які не є зареєстрова-
ними в установленому законом порядку та не 
мають особистих документів, перебувають у 
соціально складних та неблагополучних сім’ях. 
Такі діти стають заручниками безвідповідаль-
ності батьків, а тому потребують захисту з боку 
держави. Закон передбачає обов’язок батьків 
зареєструвати народження дитини та, у свою 
чергу, відповідальність за невиконання цього 
обов’язку. На практиці штраф за неспромож-
ність зареєструвати дитину не завжди є дієвим 
способом захистити права дитини.

Проблематика цього питання пов’язана із 
соціально неблагополучними сім’ями, в яких 
у батьків немає документів, що посвідчують 
особу, і це породжує ланцюгову реакцію щодо 
їхніх дітей. Відзначаються випадки порушен-
ня прав дітей на соціальний захист, доступ 
до освіти, медичних послуг та інших прав, 
пов’язані з відсутністю реєстрації народжен-
ня. Насамперед це стосується сімей ромської 
національності. Адже саме вони є основною ці-
льовою групою стосовно проблем, пов’язаних 
із реєстрацією народження дітей в Україні. 
Непоодинокими є спроби громадських органі-
зацій допомогти багатодітним сім’ям ромської 
національності, у яких не мають жодних доку-
ментів як батьки, так і діти. Складність полягає 
в тому, що держава створює цілу низку бю-
рократичних перепон, які, в свою чергу, пере-
ростають у судову тяганину, що не завжди дає 
змогу ефективно й швидко забезпечити захист 
прав дітей на реєстрацію їхнього народження.

Є чимало прикладів відновлення прав дітей, 
що досягли одного року, через суд у випадку 
несвоєчасної реєстрації народження батьками. 
Навіть за наявності документа закладу охоро-
ни здоров’я, що підтверджує факт народжен-
ня, реєстрація народження дитини, яка досяг-
ла одного року і більше, здійснюється органом 
державної реєстрації актів цивільного стану за 
місцем проживання дитини за заявою батьків 
або інших зацікавлених осіб за наявності доку-
ментів про народження і перебування дитини 
під наглядом закладу охорони здоров’я та до-

відки з місця проживання дитини. За відсут-
ності цих документів встановлення факту на-
родження можливе лише в судовому порядку.

Згідно з ч. 8 п. 2 статті 13 Закону Украї-
ни «Про державну реєстрацію актів цивільного 
стану»18 у разі досягнення дитиною шістнад-
цяти років державна реєстрація її народжен-
ня може проводитися за її особистою заявою з 
пред’явленням паспорта громадянина України. 
Відповідно до п. 1.3 розділу I Порядку оформ-
лення і видачі паспорта громадянина Украї-
ни, затвердженого наказом МВС України від 
13.04.2012 № 320, для оформлення паспорта 
особа подає свідоцтво про народження. Роми, 
які не мають ідентифікаційних документів, що 
досягли шістнадцятирічного віку, опиняються 
у безвихідній ситуації: вони не можуть отри-
мати свідоцтво про народження, бо не мають 
паспорта, а паспорт отримати неможливо, 
оскільки немає свідоцтва про народження.

Навіть звернувшись за кваліфікованою 
правовою допомогою, маючи на руках рішен-
ня місцевого суду про встановлення факту на-
родження та постанову адміністративного суду 
про зобов’язання відділу РАЦС зареєструва-
ти факт народження та видати свідоцтво про 
народження, отримати цей документ дуже 
складно. Необхідно звернутися до міграційної 
служби для оформлення тимчасового посвід-
чення або довідки, яка встановлює особу. Без 
надання одного із зазначених документів сві-
доцтво про народження отримати неможливо, 
навіть за умови примусового виконання рішен-
ня суду19.

Реалізацію Закону України «Про державну 
реєстрацію актів цивільного стану»20, а також 
ст. 7 Конвенції ООН про права дитини істотно 
ускладнили проведення АТО на сході України 
та анексія Автономної Республіки Крим. Най-
гірше те, що спостерігається тенденція заго-
стрення таких проблем.

Водночас варто відзначити наявні законо-
давчі зміни, що мають на меті полегшення про-
цедури реєстрації новонародженої дитини.

Комітет закликає державу-учасницю запровадити низку позитивних стимулів для того, щоб безко-
штовна та обов’язкова реєстрація народжень стала вільно доступною для всіх дітей, безвідносно до 
їх етнічного походження та соціального статусу. У цій справі державі-учасниці рекомендується скасу-
вати будь-які заходи карального характеру (штрафи) за неспроможність батьків вчасно зареєструва-
ти дитину. Крім того, Комітет закликає державу-учасницю активізувати реалізацію інформаційно-про-
світницьких кампаній для заохочення та забезпечення реєстрації усіх дітей ромської національності.

18 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2398-17
19 За інформацією Благодійного фонду «Розвиток» (м. Мукачеве).
20 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2398-17
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Так, змінами, запровадженими згідно з на-
казом «Про затвердження Змін до деяких на-
казів Міністерства юстиції України» № 709/5 
від 10.05.2012, посилено контроль за докумен-
тами, на підставі яких здійснюється реєстрація 
народження дитини (п. 2), а саме: у разі, якщо 
реєстрація здійснюється на підставі дублікату 
медичного свідоцтва про народження, держав-
на реєстрація народження здійснюється після 
перевірки за даними, вказаними в цьому до-
кументі, факту державної реєстрації народ-
ження за місцем народження дитини, за міс-
цем проживання батьків дитини на момент її 
народження. Відсутність актового запису про 
народження підтверджується повним витягом 
з Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян про відсутність актового запису ци-
вільного стану за формою, наведеною у до-
датку 24 до Інструкції з ведення Державно-
го реєстру актів цивільного стану громадян21, 
затвердженої наказом Міністерства юстиції 
України від 24 липня 2008 року № 1269/5, за-
реєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 
липня 2008 року за № 691/15382 (зі змінами). 
Якщо в результаті перевірки виявлено акто-
вий запис про народження, який зберігається 
на тимчасово окупованій території України, 
відділ державної реєстрації актів цивільного 
стану поновлює його в установленому законо-
давством порядку.

Змінами № 1607/5 від 02.08.2013 до деяких 
наказів Міністерства юстиції України з питань 
державної реєстрації актів цивільного стану 
роз’яснено порядок запису батьків, матері, що 
померла, або зміни прізвища матері та інші 
норми на виконання норм ст. 7 Конвенції, таких 
як право на ім’я та право знати своїх батьків.

Змінами від 12.06.2014 № 919 до «Правил 
державної реєстрації актів громадянського 
стану в Україні»22 передбачена можливість ре-
єстрації актів цивільного стану, таких як на-
родження, за межами зони АТО у будь-якому 
відділі держреєстрації актів цивільного стану.

Перелічені зміни загалом спрямовані на 
забезпечення виконання ч. 2. ст. 7 Конвенції 
з прав дитини щодо забезпечення здійснення 
права на народження, ім’я та набуття грома-
дянства, але потенційно порушують норми 
Конвенції щодо найкращих інтересів дитини та 
рівня її життя. 

На цей час не розв’язана така проблема: 
форма медичного свідоцтва про народжен-
ня 103/о, що видається на непідконтрольних 
територіях, має печатки самопроголошених 
республік, тому органами реєстрації актів ци-
вільного стану не приймається. Відповідно до 
вимог чинного законодавства України у тако-
му разі батьки дитини звертаються за вста-
новленням факту народження до суду. Однак 
така ситуація має певні недоліки, наприклад, 
процедура розгляду такої справи іноді триває 
більше року, тоді як Законом України «Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми» встанов-
лений 12-місячний термін для звернення до 
органів соціального захисту населення з ме-
тою оформлення державної допомоги при на-
родженні дитини. 

Окремою проблемою є реєстрація дітей, які 
народилися на не контрольованих органами 
влади України територіях. Детальніше про цю 
проблему – у розділі «Захист прав дитини з 
числа внутрішньо переміщених осіб».

21 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0691-08
22 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00
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Ім’я та громадянство23

Копітка робота щодо захисту прав дітей на 
ім’я та громадянство дає результати. Неуря-
дові організації протягом 2014 року здійснили 
низку різних заходів, спрямованих на захист 
права дитини на ім’я. У судовому порядку було 
виграно кілька цивільних справ щодо зміни 
прізвища та по батькові дітей.

Держава повинна забезпечувати дотриман-
ня права дитини на ім’я, громадянство та сі-
мейні зв’язки. Передусім слід звернути увагу 
на те, що держава має гарантувати дітям, що 
за будь-яких обставин їх не можуть позбавити 
громадянства України.

Збройні конфлікти та окупація територій у 
країні призвели до того, що держава не може 
гарантувати кожній дитині право отримати 
громадянство у встановленому законом поряд-
ку. Серед наявних проблем основною є видача 
так званими ДНР та ЛНР власних свідоцтв про 
народження, які не визнаються українськими 
державними органами та й в усьому світі. За-
лишається відкритим питання поновлення за-
гублених документів дітей.

Комітет рекомендує державі-учасниці:
(a) внести зміни до законодавства з тим, щоб за законом та на практиці гарантувати право дитини 
на підданство (громадянство) і право не бути позбавленим його ні за яких підстав і безвідносно до 
статусу батьків дитини;
(b) ратифікувати Конвенцію 1954 року про статус осіб без громадянства та Конвенцію 1961 року 
про скорочення безгромадянства.

23 За даними ГО «Флора».

Катування та жорстоке поводження з дітьми

Комітет закликає державу-учасницю вжити усіх необхідних заходів з метою попередження і викорі-
нення катувань та інших форм жорстокого поводження з дітьми, зокрема:
(a) ініціювати комплексне навчання для співробітників міліції та офіцерів Державної прикордонної 
служби щодо заборони тортур і будь-якого жорстокого поводження, а також з питань міжнародних 
стандартів ювенального правосуддя;
(b) посилити незалежний моніторинг становища дітей, позбавлених волі, зокрема за допомогою 
«мобільних груп» (див. CCPR/C/UKR/6/Add.1 (2008) та CAT/C/UKR/CO/5 (2007)) чи інших механізмів, 
допоки держава-учасниця офіційно не створить Національний превентивний механізм відповідно до 
Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 
що принижують гідність, видів поводження та покарання;
(c) забезпечити оперативне, незалежне та ефективне розслідування усіх можливих випадків катувань 
чи жорстокого поводження з дітьми і, відповідно, переслідувати порушників у судовому порядку;
(d) провести дослідження щодо доступу дітей, позбавлених волі, до правосуддя з метою забезпечен-
ня більшої поваги до правових захисних механізмів проти катувань і жорстокого поводження;
(е) покласти край усім формам тілесних покарань удома та в інших середовищах шляхом забез-
печення ефективного впровадження чинної правової заборони таких дій, зокрема за допомогою 
проведення інформаційно-просвітницьких кампаній та громадської просвіти, що пропагує позитивне 
виховання дітей, несумісне з жорстокістю.
Посилаючись на Дослідження Генерального секретаря ООН про насильство щодо дітей, Комітет 
рекомендує державі-учасниці:
(a) визнати пріоритетом ліквідацію всіх форм насильства стосовно дітей, зокрема за допомогою 
впровадження рекомендацій Дослідження Генерального секретаря ООН про насильство щодо дітей, 
приділяючи особливу увагу гендерним питанням; 
(b) надати інформацію щодо реалізації державою-учасницею рекомендацій Дослідження в наступній 
періодичній доповіді, особливо стосовно рекомендацій, на яких окремо наголошував Спеціальний 
представник Генерального секретаря з питань насильства щодо дітей, а саме:
І. розроблення у кожній державі національної комплексної стратегії з попередження та протидії усім 
формам насильства стосовно дітей;
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24 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/624-2014- %D0 %BF
25 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/20/95-D0B2D180
26 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2789-14
27 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1105-14

Законодавчо посилено контроль за сім’ями, 
щодо яких є підозра в неналежному дотриманні 
прав дитини, а саме за такими, в яких «триває 
процес розлучення та встановлення місця про-
живання дитини; де діти перебувають в інтер-
натних закладах через неспроможність батьків 
задовольнити потреби дитини; де було скоєне 
фізичне, психічне, сексуальне або економіч-
не насильство над дитиною або є загроза його 
вчинення; де діти шкільного віку пропускають 
заняття» (зміни до Порядку провадження ор-
ганами опіки і піклування діяльності, пов’яза-
ної із захистом прав дитини від 22.10.201424). 
Указані зміни спрямовані на посилення уваги 
органів соціального захисту та органів у спра-
вах дітей до сімей, щодо яких є підозра у нена-
лежному дотриманні прав дитини. Також цими 
поправками встановлено строки та процедура 
повідомлення відповідних органів у разі вияв-
лення таких родин.

Згідно зі змінами від 16.05.2013 до Закону 
України «Про органи і служби у справах ді-
тей»25, слід інформувати відповідні служби у 
справах дітей про дітей, які затримані чи яким 
повідомлено про підозру у вчиненні криміналь-
них правопорушень.

Змінами до Закону України «Про попере-
дження насильства в сім’ї»26 від 16.10.2012 № 
5462-VI визначено, що «центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики з питань попередження 
насильства в сім’ї:

• розробляє і затверджує методичні рекоменда-
ції щодо проходження корекційної програми 
та організовує забезпечення кризових центрів 
такими методичними рекомендаціями;

• надає органам виконавчої влади та орга-
нам місцевого самоврядування, підприєм-
ствам, установам і організаціям незалежно 
від форми власності, об’єднанням громадян, 
окремим громадянам методичну і практич-
ну допомогу, консультації з питань попере-
дження насильства в сім’ї;

• організовує і проводить просвітницьку та 
роз’яснювальну роботу серед членів сім’ї, де 
виникає реальна загроза вчинення насиль-
ства в сім’ї або де було вчинено насильство 
в сім’ї, про права, заходи і послуги, якими 
вони можуть скористатися;

• організовує і проводить просвітницьку та 
роз’яснювальну роботу серед громадськості 
про проблему насильства в сім’ї та заходи, які 
існують з попередження насильства в сім’ї».

Затверджено новий наказ Мінсоцполітики, 
МВС, МОН, МОЗ від 19.08.2014 № 564/836/945/577 
«Про затвердження Порядку розгляду звернень 
та повідомлень з приводу жорстокого поводжен-
ня з дітьми або загрози його вчинення»27, яким 
вдосконалено взаємодію державних органів щодо 
здійснення різних форм профілактики жорстоко-
го поводження з дітьми в різних сферах.

Зазначені вище законодавчі зміни мають на 
меті посилення контролю за сім’ями, щодо яких 
є підозра в тому, що права дитини забезпечують-
ся неналежним чином. Ними передбачена система 
контролю та сповіщення про сім’ї, які мають про-
блеми, а також розширено спектр обов’язків ор-
ганів та служб, що мають запобігати насильству. 
Загалом зазначені зміни поступово підвищують 
рівень контролю з метою виявлення проблем у 
сім’ї на більш ранніх етапах, що, безумовно, під-
вищує ефективність функціонування системи за-
побігання насильству над дітьми. Однак визначені 
цими змінами процедури досі не мають механізму 
швидкого реагування при виявленні таких сімей. 
Окрім того, не розроблена система довготривалої 
реабілітації та подальшої адаптації дітей, що за-
знали насильства або катування.

Разом з тим, тілесні форми покарання за-
лишаються досить поширеним явищем. Тому, 
відповідно до рекомендацій Комітету ООН з 
прав дитини, особливу увагу треба приділя-
ти проведенню інформаційно-просвітницьких 
кампаній та громадській просвіті, спрямованій 
на пропагування позитивного виховання дітей, 
несумісного з жорстокістю.

ІІ. запровадження чіткої й недвозначної законодавчої заборони усіх форм насильства щодо дітей в 
усіх середовищах;
ІІІ. консолідація національної системи збору, аналізу та розповсюдження даних, а також програми 
досліджень насильства стосовно дітей;
(c) налагодити співпрацю зі Спеціальним представником Генерального секретаря ООН з питань 
насильства щодо дітей, а також звертатися за відповідною технічною підтримкою до Спеціального 
представника, ЮНІСЕФ, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ) та до інших агенцій і структур, наприклад, МОП, ЮНЕСКО, 
УВКБ ООН та до партнерських громадських організацій.
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Проблема насильства над дітьми в місцях 
несвободи. Останнім часом було проведено 
низку моніторингів щодо проявів насильства в 
різних державних установах для дітей (у бу-
динках дитини, дитячих інтернатах, приймаль-
никах-розподільниках для дітей, в закладах 
пенітенціарного типу для дітей).

Згідно з результатами моніторингів, в дитя-
чих закладах досі поширена практика фізич-
них покарань. Діти в умовах закритих закладів 
стають жертвами насильства. Так, інтерв’ю під 
час моніторингу Національного превентивного 
механізму виявило факти фізичної та вербаль-
ної агресії з боку працівників міліції й персо-
налу закладів соціальної реабілітації, застосу-
вання як засобу покарання позбавлення сну, 
поширеність погроз і вербальної агресії, сек-
суальні домагання, використання одних учнів 
«для виховання» інших28.

Моніторинг дотримання прав дитини в ін-
тернатах, в т.ч. для дітей з інвалідністю, ви-
явив проблему примусових абортів у дівчат 
– вихованців дитячих закладів. Також зафік-
совано порушення стандартів, що створює пе-
редумови для порушень прав дитини, таких як 
сексуальні домагання (зокрема розміщення у 
спальних кімнатах впритул ліжок дітей різно-
го віку, наприклад 8-річних дітей і 21-річних 
юнаків)29.

Виявлено проблему залучення старших ді-
тей (або молоді) до процесу нагляду за пове-
дінкою молодших вихованців у різних типах 
закладів. У 6 з 7 відвіданих виховних колоній 
для неповнолітніх адміністрація і персонал 
закладів самоусувається від виконання своїх 
обов’язків з охорони і підтримання безпеки іс-
нування і співіснування вихованців, перекла-
даючи свої функції на частину засуджених 
осіб (так званий «актив»). Це, зокрема, поро-
джує недопустимі засоби покарання та впливу 
на засуджених30.

В інтернатах дітей з інвалідністю та «роз-
ладами поведінки» селять у найгірших примі-
щеннях і піддають жорстокому поводженню. 
Наприклад, у Буківському дитячому будин-
ку-інтернаті (Львівська обл.) дітей з більш сер-
йозною інвалідністю поміщують у брудний са-
рай. Монітори бачили дітей, вкритих власною 

сечею та фекаліями, які сиділи чи лежали на 
підлозі в одній переповненій кімнаті.

Відзначається, що дітей з інвалідністю в 
деяких інтернатах тримають прив’язаними до 
інвалідних візків. Зафіксовано застосування 
седативних та психоактивних ліків як хіміч-
ного засобу для обмеження пересування, щоб 
покарати чи контролювати дітей. В одному ін-
тернаті персонал повідомив, що хімічні засоби 
дають усім його мешканцям, аби легше було 
керувати їхньою поведінкою31.

Дані дослідження в рамках Національного 
превентивного механізму проти катувань у ви-
ховних колоніях для неповнолітніх, проведено-
го у 2014 році, виявили:

• не запроваджені систематичні тілесні огля-
ди вихованців, про що свідчать тілесні уш-
кодження у засуджених, з яких не всі були 
відповідним чином зафіксовані у документах;

• не реєструються відповідним чином всі інци-
денти, пов’язані з насильством (про факти 
насильства не інформуються всі зацікавлені 
сторони – батьки або опікуни засудженого, 
служба у справах дітей, управління ДПтС 
України у відповідній області тощо);

• немає відповідного реагування на випад-
ки жорстокого поводження та насильства з 
боку як працівників самої колонії, так і дер-
жавних органів влади, передусім прокура-
тури та ДПтС України.

Вихованці здебільшого не знають, куди і як 
можна поскаржитися на дії інших вихованців 
або персоналу та адміністрації установи. Не 
забезпечується достатньою мірою інформа-
ційно-роз’яснювальна робота, не проводиться 
ефективне правове навчання вихованців.

Відсутність незалежного органу з розсліду-
вання заяв про жорстоке поводження призво-
дить до фактичної безкарності осіб, винних у 
таких діях. Наявна субкультура засуджених 
призводить до постійного зростання напруже-
ності, а відповідно – до конфліктів, бійок між 
вихованцями колоній, тілесних ушкоджень32.

За даними загального дослідження проявів 
катувань та жорстокого поводження з дітьми в 
Україні, здійсненого у 2013 році Харківською 

28 Права дитини в закладах соціальної реабілітації в Україні: спеціальна доповідь з питань реалізації національного превентивного механізму / Уповноважений 
Верховної Ради України з прав людини: офіційне видання. – К., 2013. – 110 c.
29 Disability Rights International: Немає шляху додому. Експлуатація та насильство над дітьми в сиротинцях України. – Україна, 2015. http://www.driadvocacy.org/
media-gallery/our-reports-publications/ 
30 Дотримання прав неповнолітніх, які перебувають у виховних колоніях Державної пенітенціарної служби України: Спеціальна доповідь з питань реалізації на-
ціонального превентивного механізму / Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: офіційне видання. – К., 2014. – 120 с. http://khisr.kharkov.ua/
files/docs/1419178922.pdf
31 Disability Rights International: Немає шляху додому. Експлуатація та насильство над дітьми в сиротинцях України. – Україна, 2015. http://www.driadvocacy.org/
media-gallery/our-reports-publications/
32 Дотримання прав неповнолітніх, які перебувають у виховних колоніях ДПтС України: спеціальна доповідь НПМ, Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини / (це відірвалося від примітки зі с. 40) Харківський інститут соціальних досліджень, 2014. http://khisr.kharkov.ua/index.php?id=1419178566
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33 За матеріалами дослідження «Катування та жорстоке поводження з дітьми в Україні» / За заг. ред. Є. Ю. Захарова. – Харків: Права людини, 2013. –  244 с.
34 Співкамерникам 14-річного хлопця, якого зґвалтували у Житомирському СІЗО, оголосили про підозру // Житомир.INFO. http://www.zhitomir.info/news_150115.html
35 Підозрюваний у крадіжках 16-річний хлопець повісився, коли дізнався, що його друга зґвалтували у СІЗО // Перший житомирський інформаційний портал. 
http://www.1.zt.ua/news/misto/pidozryuvaniy-u-kradizhkah-16-richniy-hlopets-povisivsya-koli-diznavsya-shcho-yogo-druga-zgvaltuvali-u-sizo.html

правозахисною групою33, насильство і жорстоке 
поводження щодо неповнолітніх під час затри-
мання помірно поширене. При цьому насиль-
ство з боку правоохоронців не завжди зумов-
лене необхідністю припинення протиправної 
поведінки; іноді воно здійснюється з переви-
щенням службових повноважень. Метою на-
сильства під час затримання також може бути 
бажання правоохоронців продемонструвати за-
триманим свою перевагу, самоствердитись або 
розрядити психічне напруження.

Про насильство при затриманні повідомила 
майже третина (23 з 80) дітей. Описуючи, як з 
ними поводилися, діти вказували, що насиль-
ство не мало на меті припинення їхніх проти-
правних дій, воно мало характер невиправданої 
жорстокості та приниження. У кількох випад-
ках правоохоронці, які здійснювали затриман-
ня, були в цивільному одязі й відмовлялися 
пред’являти документи, що не давало змоги від 
початку впевнено ідентифікувати їх саме як 
співробітників МВС. Тривожним також є той 
факт, що в чотирьох випадках діти вважають, 
що жорстоке поводження з ними з боку право-
охоронців було виправданим (через стан алко-
гольного сп’яніння або агресивну поведінку).

Дуже поширеним є фізичне насильство під 
час дізнання. Основною метою насильства є 
отримання свідчень, зокрема визнання затри-
маним вини. Крім того, трапляються повідом-
лення про мотиви демонстрації переваги, про 
знущання над затриманим або підслідним як 
самодостатній процес, тобто про садистські 
схильності посадової особи. Фізичне насиль-
ство може мати характер тортур, найчастіше 
побоїв та обмеження доступу кисню – згадува-
лися тортури через асфіксію (протигаз, пакет 
на голові) або заподіяння ударів засобами, що 
не залишають явних слідів на тілі. В одному 
випадку, за словами респондента, до нього з 
метою катування застосовувався електричний 
струм. Найбільш поширений психологічний 
тиск на затриманих, приниження і погрози; 
такі методи отримання свідчень фактично є 
правилом. Майже половину дітей (37 із 80) під 
час дізнання примушували до надання свід-
чень шляхом фізичного насильства у поєднанні 
з психологічним тиском з боку співробітників 
МВС; виключно психологічний тиск зауважи-

ли в 33 інтерв’ю. Переважно це відбувалося в 
перший день після затримання, але в кількох 
випадках фізичне насильство і (або) жорстоке 
поводження тривало довше – від кількох днів 
до кількох місяців – і мало форму тортур.

Умови ізоляторів тимчасового утриман-
ня типово не відповідають вимогам до місць, 
у яких можна утримувати неповнолітніх. Сам 
факт перебування затриманого в таких умовах 
коректно розглядати як жорстоке поводження. 
Трапляються факти утримання неповнолітніх 
в ізоляторах довше двох діб в одному примі-
щенні з повнолітніми.

Насильство щодо неповнолітніх під час пе-
ребування в слідчому ізоляторі (СІЗО) може 
бути пов’язане зі слідчими діями (як продов-
ження примусу до надання свідчень) або з 
покаранням за порушення режиму. У деяких 
випадках відповідальним за насильство є без-
посередньо персонал СІЗО; в інших – побиття 
або інше жорстоке поводження здійснюється 
шляхом поміщення у так звану «прес-хату», 
тобто в камеру з агресивними сусідами, яких 
заохочують до насильницьких дій. Також тра-
пляються спонтанні прояви агресії з боку спів-
камерників.

Нерозв’язані проблеми катування в закла-
дах пенітенціарного типу для дітей і тиск на 
дітей під час слідчих дій призводять до траге-
дій. Так, у 2015 році 14-річного хлопця зґвал-
тували шваброю двоє співкамерників у Жито-
мирському СІЗО № 8. В результаті чого дитина 
вже перенесла кілька операцій і досі перебуває 
на лікуванні. Жоден працівник СІЗО не запо-
біг сексуальному насильству, не зупинив, не 
виявив його, незважаючи на серйозний вплив 
отриманих травм на фізичне здоров’я дити-
ни. На третій день після злочину хлопця було 
доставлено в лікарню з підозрою на гострий 
апендицит, але при обстеженні виявили роз-
рив прямої кишки34. 16-річний хлопець, якого 
підозрювали у співучасті у цих же злочинах, 
але для якого не було обрано перебування у 
СІЗО як запобіжний захід, перед засіданням 
суду покінчив життя самогубством35. Цей ви-
падок знову підтвердив результати моніто-
рингів про проблеми катування та жорстоко-
го поводження з дітьми під час кримінального 
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Катування та жорстоке поводження з дітьми

провадження. І ці проблеми залишаються не 
розв’язаними, незважаючи на повторюваність 
рекомендацій міжнародних структур та гро-
мадських організацій.

Побутові умови в СІЗО мають низку сер-
йозних недоліків. Умови утримання неповно-
літніх і повнолітніх є фактично однаковими, 
хоча передбачено перебування неповнолітніх 
в окремих камерах. Особливою формою жор-
стокого поводження варто вважати гранично 
затягнуте перебування в СІЗО. Типовий для 
вибірки засуджених термін становить 8–10 
місяців; мінімальний – 1 місяць, максималь-
ний – 16 місяців. Навіть добровільне визнання 
вини, як правило, не звільняє від попередньо-
го ув’язнення. Користь від попереднього 
ув’язнення як процедури «перевиховання» 
неповнолітніх також досить сумнівна: наслід-
ками є розлади здоров’я різної тяжкості, по-
сттравматичні стани та соціальна дезадапта-
ція, включно із засвоєнням норм кримінальної 
субкультури.

Окремої згадки як джерело високих ризи-
ків щодо насильницьких дій заслуговує проце-
дура пересилки між установами, відведені для 
пересильних приміщення СІЗО і транспортні 
засоби.

Проблема насильства над дітьми в школах.

За результатами дослідження, проведеного 
у 2008 році, від 24 % до 37 % дітей зазнають 
насильства в школах (від майже щоденного до 
кількох разів на місяць). Найвищий показник 
зафіксовано у хлопців 12–14 років36.

Серед заходів, спрямованих на подолання 
проблеми, слід відзначити постійне проведен-
ня в обласних інститутах підвищення кваліфі-
кації для вчителів навчальних семінарів щодо 
запобігання насильству над дітьми. Разом з 
тим, такі програми не охоплюють усіх вчите-
лів. На практиці в багатьох школах доводиться 
розв’язувати проблему насильства в навчаль-
ному закладі, від якого потерпають як учні, так 
і самі вчителі. Однак педагогам не вистачає на-
вичок планування заходів щодо профілактики 
насильства, розв’язання конфліктної ситуації, 
підтримки вчителів та учнів. У результаті ви-
явлені випадки насильства іноді лише поси-
люють протистояння між потерпілим учнем і 
школою37, а не розв’язують питання. Також на 
ситуацію негативно впливає недостатнє фінан-
сування шкіл і неможливість створити у шко-
лах безпечний простір, зокрема забезпечити 
освітлення «небезпечних» ділянок, облаштува-
ти окремі туалетні кабінки тощо.

36 Насильство в школі: Аналіз проблеми та допомога, якої потребують діти та вчителі у її розв’язанні / Авторський колектив: Дубровська Є., Ясеновська М., 
Алєксєєнко М. – К.: Жіночий консорціум України, 2008. http://wcu-network.org.ua/public/upload/files/schulNAS111.pdf
37 На Рівненщині у школі жорстоко побили семирічного хлопчика // Все – сайт чесних новин. 15.10.2015. http://vse.rv.ua/zhittya/1444903501-na-rivnenshchini-u-
shkoli-zhorstoko-pobili-semirichnogo-hlopchika.html
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Свобода думки, а також свобода асоціацій та мирних зібрань38

38 За даними ГО «Флора»
39 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572-17

Відповідно до Закону України «Про громад-
ські об’єднання»39 встановлені певні обмежен-
ня щодо віку, з якого можна бути засновником 
молодіжної та дитячої громадської організації 
(14 років).

Щодо проведення мирних зібрань, то зако-
нодавством досі не встановлено, на яких під-
ставах та яким чином, за якими правилами 
діти можуть організовувати мирні зібрання, 
не визначено навіть, якими є обмеження щодо 
таких зібрань в інтересах державної безпеки, 
громадського порядку і свобод інших осіб.

Якщо взяти до уваги те, що відбувалося під 
час Революції Гідності, то важко проводити 
якісь паралелі між задекларованими в законо-
давстві правами дітей на мирні зібрання і прак-
тичним застосуванням цього законодавства. За 
оперативною інформацією, з кінця листопада 
2013 року до початку лютого 2014 року в ре-
гіонах України правоохоронцями було затри-
мано понад 60 дітей у зв’язку з їх можливою 
причетністю до масових акцій протесту. Незва-
жаючи на те, що діти є особливими суб’єкта-
ми правовідносин, які потребують охорони та 
захисту з боку держави, правоохоронні органи 
затримували дітей лише за підозрою у причет-
ності до масових акцій протесту. Як правило, 
такі підозри були абсолютно безпідставними та 
абсурдними, що грубо порушує права дітей.

Відомо більше 10 випадків кримінального 
переслідування дітей за ст. 15, 294, 341 Кримі-
нального кодексу України, а також близько 20 
випадків проваджень стосовно адміністратив-
них правопорушень, в яких обвинувачували 
дітей та їхніх батьків.

У 2014 році було встановлено непоодинокі 
порушення органами внутрішніх справ вимог 
ст. 208, 213 Кримінального кодексу України 
щодо негайного повідомлення про затримання 
дитини працівників Центру безоплатної право-
вої допомоги, батьків або інших представників 
дитини та органів опіки і піклування.

Разом з тим, «ефективна» й «плідна» робо-
та правоохоронців призвела до цілої низки ви-
падків отримання дітьми різних за ступенями 
тяжкості тілесних ушкоджень, черепно-мозко-
вих травм, струсів головного мозку та кульо-
вих поранень. Лише в Києві таких «результатів 
роботи» охоронців правопорядку налічується 
близько 20 за період з листопада 2013 року до 
лютого 2014 року, тож неважко уявити масш-
таби таких порушень прав дітей по всій тери-
торії України в той буремний період.

Якщо взяти до уваги, що на території Схід-
ної України та АР Крим протягом 2014 року 
закріпився режим окупації бойовиками і зброй-
ними силами Російської Федерації, можна кон-
статувати факт цілої низки порушень прав 
дитини. Навряд чи під час проведення бойо-
вих дій діти можуть реалізувати своє право на 
мирні зібрання або вільне висловлення власної 
думки. Наприклад, до громадської приймальні 
ГО «Флора» в Кіровограді систематично звер-
таються переселенці із зони проведення АТО з 
малолітніми та неповнолітніми дітьми, яким на 
території Східної України погрожували, яких 
залякували у зв’язку з їхнім баченням тих по-
дій, які розгортаються на окупованій території.

У світлі статті 12 Конвенції Комітет рекомендує державі-учасниці:
(a) розглянути можливість внесення змін до Цивільно-процесуального кодексу з тим, щоб уможливити 
реалізацію права дітей, яких стосуються певні судові чи адміністративні процеси, на висловлення 
власних поглядів та права бути почутими;
(b) вжити заходів для того, щоб нова Концепція розвитку кримінального правосуддя стосовно не-
повнолітніх формально передбачала право дитини на висловлення власних поглядів і право бути 
почутою;
(c) переглянути Закон про освіту з тим, щоб право дитини бути почутою та висловлювати свої 
погляди було чітко закріплено у цьому документі, а також гарантувати за цим законом можливість 
створення учнівських рад;
(d) пропагувати, сприяти та впроваджувати принцип поваги до права дітей бути почутими як у родині, 
так і в школі та в громаді; забезпечити участь дітей в усіх справах, що їх стосуються.
У світлі статті 13 Конвенції Комітет закликає державу-учасницю вжити заходів для того, щоб її на-
ціональне законодавство чітко і недвозначно захищало право дитини на свободу думки. Крім того, 
Комітет закликає державу-учасницю здійснити комплексний аналіз Закону «Про молодіжні та дитячі 
громадські організації» на предмет його відповідності праву дитини на свободу асоціацій та вільних 
зборів, що його гарантує Конвенція у своїй статті 15.



22

Громадянські права і свободи

Право на інформацію

Законом України «Про доступ до публічної 
інформації»40 не встановлено вікових обмежень 
для запитувача інформації. Тобто будь-яка фі-
зична особа без обмежень у віці може отрима-
ти відповідь на запит.

Це суперечить вимогам ст. 39 Закону Укра-
їни «Основи законодавства України про охоро-
ну здоров’я»41: «Пацієнт, який досяг повноліт-
тя, має право на отримання достовірної і повної 
інформації про стан свого здоров’я, у тому чис-
лі на ознайомлення з відповідними медичними 
документами, що стосуються його здоров’я». 
Законом же «Про доступ до публічної інфор-
мації» вікові обмеження не встановлені.

Оскільки норми Закону України «Про до-
ступ до публічної інформації» є новішими за 
норми ст. 39 Закону «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я», можна вважа-
ти, що це є позитивною зміною щодо забезпе-
чення права дитини на доступ до інформації з 
різних джерел.

За загальним правилом, передбаченим в ч. 
1 ст. 29 Цивільного процесуального кодексу, 
«здатність особисто здійснювати цивільні про-
цесуальні права та виконувати свої обов’язки 
в суді (цивільна процесуальна дієздатність) 
мають фізичні особи, які досягли повноліття». 
Виняток із цього правила, який має неодно-
значне тлумачення у правозастосуванні, пе-
редбачений в ч. 2 цієї ж статті, де вказано, що 
«неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до 
вісімнадцяти років можуть особисто здійсню-
вати цивільні процесуальні права та викону-
вати свої обов’язки в суді у справах, що вини-
кають з відносин, у яких вони особисто беруть 
участь, якщо інше не встановлено законом». 
Таким чином, обмежене право звертатися до 
суду надано лише неповнолітнім у віці від 14 
до 18 років, а особам меншого віку таке право 
взагалі не надається.

У випадку кримінального провадження не-
повнолітній будь-якого віку може звернутися 
до слідчого чи прокурора з повідомленням про 
кримінальне правопорушення, за результатом 
розгляду якого слідчий або прокурор вносить 
відомості про це правопорушення в Єдиний 
реєстр досудових розслідувань — таким чи-
ном кримінальне провадження вважатиметь-
ся відкритим. При цьому питання віку дити-
ни, що звертається до слідчого чи прокурора, 
може вплинути лише на особисте сприйняття 
серйозності інформації таким слідчим або про-
курором, що й стане фактором, який зрештою 
вирішить, чи буде внесена інформація в Єди-
ний реєстр досудових розслідувань.

Крім того, до суду із заявами про захист 
прав, свобод та інтересів інших осіб можуть 
звертатися Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини, органи державної вла-
ди, органи місцевого самоврядування, фізичні 
та юридичні особи43.

У законодавстві передбачено право Упов-
новаженого Верховної ради України з прав 
людини, прокурорів, органів державної влади 
звертатися до суду та захищати в судовому 
процесі права та інтереси неповнолітніх.

Під час розгляду справи малолітня або не-
повнолітня особа має також такі процесуальні 
права: безпосередньо або через представника 
чи законного представника висловлювати свою 
думку; отримувати через представника чи за-
конного представника інформацію про судовий 
розгляд; здійснювати інші процесуальні права 
і виконувати процесуальні обов’язки, передба-
чені міжнародним договором, згода на обов’яз-
ковість якого надана Верховною Радою Укра-
їни44.

Суд зобов’язаний роз’яснити малолітній або 
неповнолітній особі її права та можливі наслід-
ки дій її представника чи законного представ-
ника, у разі якщо: 1) цього потребують інтере-
си цієї особи і 2) за віком та станом здоров’я 
вона може усвідомити їх значення45.

Незалежно від того, звернулася дитина ві-
ком від 14 до 18 років до суду самостійно чи 
за допомогою законного представника, позива-
чем, тобто стороною у справі, буде визнаватися 
дитина, від її власного імені. Оскільки дитина 

40 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
41 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
42 Звіт про стан доступу дитини до правосуддя. White & Case LLP, CRIN: 2014 р. http://wcu-network.org.ua/ua/defence-rights/publications/Zvt_pro_stan_dostupu_
ditini_do_pravosuddja 
43 Цивільний процесуальний кодекс України, ст. 45.
44 Там само, ст. 27-1.
45 Там само, ст. 27-1.

Доступ дитини до правосуддя42
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Доступ дитини до правосуддя42

46 Цивільний процесуальний кодекс України, ст. 44.
47 Там само, ст. 43.

віком до 14 років не може звертатися до суду 
самостійно взагалі, то в таких справах позива-
чем, тобто стороною у справі, буде визнаватися 
її законний представник, який діятиме від сво-
го власного імені, але в інтересах дитини, що й 
передбачено в ст. 39 Цивільного процесуально-
го кодексу України.

Цивільний процесуальний кодекс містить 
низку положень, що створюють лише часткову 
можливість самостійного захисту дитиною сво-
їх інтересів у судовому процесі. Зокрема, згідно 
зі ст. 27-1: неповнолітня особа може самостійно 
або через представника чи законного представ-
ника висловлювати свою думку та отримувати 
його допомогу у висловленні такої думки; суд 
роз’яснює малолітній або неповнолітній особі її 
права та можливі наслідки дій її представника 
чи законного представника, у разі якщо цього 
потребують інтереси цієї особи і за віком та 
станом здоров’я вона може усвідомити їх зна-
чення; суд сприяє створенню належних умов 
для здійснення дитиною її прав, визначених 
законом та передбачених міжнародним догово-
ром, згода на обов’язковість якого надана Вер-
ховною Радою України.

Але в цій же ст. 27-1 Цивільного процесу-
ального кодексу передбачено, що «неповноліт-
ній може, однак, отримувати інформацію про 
судовий розгляд лише через представника чи 
законного представника», що позбавляє непо-
внолітнього будь-якого віку можливості пов-
ноцінно самостійно реалізувати процесуальні 
права й обумовлює необхідність участі в про-
цесі законного представника. Саме тому в ч. 2 
ст. 29 Цивільного процесуального кодексу пе-
редбачено, що суд може залучити до участі в 
таких справах законного представника непо-

внолітньої особи, а згідно з ч. 2 ст. 43, якщо при 
розгляді справи буде встановлено, що «мало-
літня чи неповнолітня особа, позбавлена бать-
ківського піклування, не має законного пред-
ставника, суд ухвалою встановлює над нею 
відповідну опіку чи піклування за поданням 
органу опіки та піклування, призначає опікуна 
або піклувальника та залучає їх до участі у 
справі як законних представників».

У будь-якому випадку ефективне здійснен-
ня прав у цивільному процесі неповнолітнім 
передбачає обов’язкову участь законного пред-
ставника. Представник, який має повноважен-
ня на ведення справи в суді, може вчиняти від 
імені дитини усі процесуальні дії, пов’язані зі 
справою46. Суд може призначити або замінити 
законного представника за клопотанням мало-
літньої або неповнолітньої особи, якщо це від-
повідає її інтересам47.

Іншою є ситуація в кримінальному процесі. 
Згідно з ч. 1 ст. 44 та ч. 2 ст. 59 Кримінального 
процесуального кодексу, якщо потерпілим, під-
озрюваним або обвинуваченим є неповнолітня 
особа, до участі в процесуальній дії разом з 
нею залучається її законний представник, а 
відповідно до вимог ст. 52 Кодексу у захисті 
інтересів підозрюваної або обвинуваченої непо-
внолітньої особи обов’язковою є участь захис-
ника. У разі, якщо неповнолітня особа висту-
пає свідком, то, згідно зі ст. 227 Кримінального 
процесуального кодексу, її допит проводиться 
у присутності законного представника, педаго-
га або психолога, а за необхідності – лікаря. 
Таким чином, цілком самостійна участь непо-
внолітньої особи в кримінальному процесі є не-
можливою.
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• Потрібно на законодавчому рівні закріпити такий порядок реєстрації народження дитини, за 
якого права дитини матимуть абсолютний захист. Наприклад, реєстрація народження може 
здійснюватися в пологових будинках, після чого інформація про неї має передаватися до від-
повідних державних органів. Було б доцільним, щоб Міністерство охорони здоров’я розробило 
порядок реєстрації народження дитини, напряму співпрацюючи з державним органом реєстра-
ції актів цивільного стану, аби виключити фактор безвідповідальності батьків та виникнення 
подальших проблем у житті дитини та перепон у реалізації нею своїх прав.

• Наразі розширено можливості реєстрації народження дитини, що загалом приводить норми 
чинного законодавства у відповідність до норм ст. 7 Конвенції щодо реєстрації дитини відразу 
після народження. Пропонується на законодавчому рівні забезпечити першочерговість спра-
вам зі встановлення факту народження і паралельно з цим дозволити з урахуванням обставин 
подовжувати 12-місячний термін для надання документів на отримання державної допомоги.

• Необхідно спростити процедуру оформлення ідентифікаційних документів для представників 
ромської національної меншини шляхом внесення змін до статті 13 Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію актів цивільного стану».

• Сьогодні неможливо або дуже складно вчасно отримати українське свідоцтво про народження 
дитини мешканцям не підконтрольних Україні територій, що призводить до порушення права 
дитини на громадянство, а іноді й на ім’я. Як зазначено вище, проблему треба розв’язувати 
комплексно, зокрема шляхом закріплення полегшених процедур встановлення факту народ-
ження дитини для мешканців із зони АТО та набуття дітьми українського громадянства.

• Слід активніше впроваджувати спеціальну юстицію щодо дітей, аби унеможливити випадки 
зловживання з боку правоохоронних органів при затриманні дітей, зокрема учасників мирних 
зібрань.

• Не можна не відзначити покращення чинного законодавства з питань запобігання насильству. 
Водночас майже немає змін у сфері організації заходів з адаптації дітей, що стали жертвами 
такого насильства. Також не розроблено механізму, за яким дитина, що зазнала насильства, 
мала б змогу поскаржитись до відповідного органу та отримати належний захист. Наявна си-
стема реагування не передбачає створення, по-перше, належних умов, по-друге, механізмів, 
діючи за якими, дитина сама мала б змогу звернутися не лише по правову допомогу, а й за 
фізичним та психологічним захистом. Законодавство у сфері протидії катуванню, насиллю над 
дитиною повинне мати уніфікований повний нормативний акт, який вказував би, як, хто та в 
які терміни має реагувати на звернення не лише повнолітніх, а й неповнолітніх осіб, а також 
містив би схему встановлення достовірності такої інформації та швидкого реагування. Також є 
гостра потреба в посиленні кримінальної відповідальності за скоєння такого насильства з ура-
хуванням суб’єкта дії.

• Завдання активізації діяльності всіх органів державної влади та громадських організацій щодо 
захисту прав дитини на території АТО та в Криму набуває дедалі більшої актуальності.

• У кримінальному та адміністративному законодавстві немає окремо визначених норм (склади 
правопорушень та злочинів), які передбачали б відповідальність за катування та жорстоке 
поводження з дитиною. Це, у свою чергу, приводить до того, що поняття «катування» та «жор-
стоке поводження» мають низький рівень юридичної техніки та недостатній досвід правозасто-
сування.

• Доступність правосуддя для дитини, зокрема такі його аспекти, як самостійне звернення дити-
ни до суду та правоохоронних органів та врахування її думки, залишається декларативним і не 
має належного практичного застосування.

• Пропонується внести до законодавства зміни, які окреслювали б ситуації, у яких неповнолітні 
особи не можуть виступати з ініціативами і брати участь у мирних зібраннях, в усіх інших – 
дозволити. Доцільно також розробити механізм посилення безпеки неповнолітніх у разі їхньої 
участі в таких заходах.

• Логічним завершенням законодавчих змін у сфері доступу дітей до інформації було б приве-
дення норм Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» до вимог 
Конвенції та Закону України «Про доступ до публічної інформації» як такого, що більшою мі-
рою відображає право дитини на доступ до інформації.

Висновки та рекомендації
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46 Цивільний процесуальний кодекс України, ст. 44.
47 Там само, ст. 43.

Комітет закликає державу-учасницю внести поправки до пункту 3 статті 143 Сімейного кодексу 
для приведення її у відповідність до статті 9 Конвенції. Комітет також закликає державу-учасницю 
активізувати свої зусилля у забезпеченні необхідної підтримки і ресурсів для зміцнення сімей, зокре-
ма шляхом переходу від карних заходів у відповідь на ігнорування/невиконання своїх батьківських 
обов’язків до зміцнення систем підтримки і соціальних пільг для родин з дітьми, що дасть змогу підви-
щити їх спроможність щодо виконання своїх батьківських обов’язків. З огляду на це Комітет ще раз 
повторює свою попередню рекомендацію стосовно використання альтернативних форм догляду чи 
інституційного розміщення дітей лише як крайнього заходу і тільки якщо це відповідає найкращим 
інтересам дитини. Державі-учасниці рекомендується запровадити спеціальну систему для ефектив-
ного моніторингу й оцінювання державних послуг і підтримки сімей, зокрема одиноких батьків, які її 
потребують.
Комітет закликає державу-учасницю посилити свою політику деінституціоналізації відповідно до по-
ложень Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування (Постанова Кабінету Міністрів України № 1242), та:
(a) розширювати можливості розміщення дітей у сім’ї родичів, прийомні родини та інші види догляду 
сімейного типу;
(b) зміцнювати законодавчі та регуляторні засади для сприяння реінтеграції сімей;
(c) ефективно відстежувати усі форми догляду для дітей, насамперед розміщення дітей-інвалідів чи 
дітей з особливими потребами у відповідних інституціях, зокрема шляхом нарощування технічного, 
людського та фінансового потенціалу служб у справах дітей;
(d) у реалізації вказаних рекомендацій взяти до уваги Керівні принципи ООН з альтернативного 
догляду за дітьми (резолюція Генеральної Асамблеї ООН 64/142) та Резолюції 1762 (2010) Пар-
ламентської Асамблеї Ради Європи «Діти, позбавлені батьківського піклування: нагальна потреба 
діяти».

Комітет закликає державу-учасницю ввести в дію законодавство, яке б забезпечувало повне ін-
формування біологічних батьків про процес та наслідки їхньої згоди на усиновлення їх дитини. Далі 
Комітет рекомендує державі-учасниці приєднатися до Гаазької конвенції 1993 року про захист дітей 
та співробітництво у галузі міждержавного усиновлення.
Комітет закликає державу-учасницю активізувати зусилля, спрямовані на запобігання та боротьбу з 
усіма формами жорстокого і недбалого поводження з дітьми, та:
(a) забезпечити ефективне впровадження Закону «Про охорону дитинства», зокрема шляхом підви-
щення обізнаності громадян про закон, а також через розвиток навичок і потенціалу соціальних 
працівників і співробітників правоохоронних органів стосовно виявлення та розслідування порушень 
закону;
(b) запровадити такі профілактичні заходи як консультування та тренінги з батьківських навичок, а 
також проводити громадські просвітницькі програми про негативні наслідки жорстокого та недба-
лого поводження;
(c) забезпечувати адекватний захист та послуги з відновлення, наприклад, надання психологічної 
підтримки дітям-жертвам, а також батькам, які поводяться з дітьми жорстоко або недбало, та іншим 
членам родин;
(d) вживати заходів для того, щоб спеціалісти, які працюють з дітьми, проходили навчання з виявлення 
фактів жорстокого і недбалого поводження з дітьми, а також зобов’язань щодо інформування та 
вжиття необхідних заходів у разі підозри на жорстокість та недбале ставлення до дитини;
(e) забезпечувати адекватні людські, технічні та фінансові ресурси для з метою систематичного 
збору та аналізу комплексних даних стосовно неналежного поводження з дітьми. Крім того, Комітет 
рекомендує, щоб ці дані лягли в основу структурування державою-учасницею належних заходів для 
обмеження можливих проявів жорстокого та недбалого поводження, а також створення механізмів 
підзвітності для розгляду тих випадків, де це явище дійсно має місце;
(f) цілеспрямовано підвищувати обізнаність дітей, батьків та спеціалістів, які працюють з дітьми, щодо 
положень статті 18 Сімейного кодексу.
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48 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/866-2008- %D0 %BF
49 ЗУ №2342-15 у редакції від 02.03.2014. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2342-15
50 Указ Президента України № 609/2012 від 22.10.2012. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/609/2012#n9
51 Українським дітям не місце в інтернатах. 20.11.2013. Інформаційне агенство УНІАН: http://health.unian.net/ukr/detail/254807
52 Про хід виконання указів та доручень Президента України з питань надання якісних соціальних послуг сім’ям з дітьми. http://www.president.gov.ua/docs/
zvit_2612.pdf 

22.10.2014 внесено доповнення до постанови 
Кабінету Міністрів України № 866 «Питання 
діяльності органів опіки та піклування, пов’я-
заної із захистом прав дитини»48, якими до по-
станови, зокрема, додано розділ «Соціальний 
захист дітей, які перебувають у складних жит-
тєвих обставинах». Ці доповнення спрямовані 
на посилення уваги органів соціального захисту 
та органів у справах дітей до сімей, стосовно 
яких є підозра у неналежному дотриманні прав 
дитини, що викликане важкою хворобою бать-
ків або одного з батьків; до родин, у яких три-
ває процес розлучення та встановлення місця 
проживання дитини; сімей, діти яких перебу-
вають в інтернатних закладах через неспро-
можність батьків задовольнити їхні потреби; 
сімей, у яких було скоєно фізичне, психічне, 
сексуальне або економічне насильство над ди-
тиною або є загроза його вчинення; сімей, у 
яких діти шкільного віку пропускають заняття.

Цими доповненнями встановлені строки та 
процедура повідомлення відповідних органів у 
разі виявлення таких родин.

Також до постанови додано розділ «Особли-
вості провадження органами опіки та піклу-
вання діяльності, пов’язаної із захистом прав 
дитини, переміщеної з зони АТО», в якому пе-
редбачено, що діти, які переміщуються з зони 
АТО без супроводу законних опікунів, підляга-
ють посиленому догляду. Відповідні органи на-
дають таким дітям статус сироти або дитини, 
що позбавлена батьківського піклування, від-
повідно до п. 24 «Статус сироти, якщо бать-
ки не виконують свої обов’язки з причин, які 
неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуван-
ням батьків на тимчасово окупованій території 
або території проведення АТО, що підтвер-
джується відповідним актом». Цим та інши-
ми нормативними актами, наприклад, змінами 
від 06.08.2014 до Постанови Кабінету Міністрів 
України № 905, посилено перевірку потенцій-
них усиновлювачів. Але особи з кола рідних, 
з якими у дитини склалися близькі стосунки 
та які претендують на встановлення над такою 
дитиною опіки, внаслідок виїзду із зони АТО 
найчастіше проживають у невідповідних цим 
нормам умовах. Цей факт майже унеможлив-

лює оформлення опіки відповідно до вимог, що 
встановлені чинним законодавством України. 

Деінституціоналізація дітей заявляється 
державою як один з пріоритетів: у 2005 році 
було прийнято Закон «Про забезпечення орга-
нізаційно-правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування»49, який передбачав розукрупнен-
ня інтернатних закладів та поступовий відхід 
від них, а у 2012 році – Національну стратегію 
профілактики соціального сирітства50, якою ви-
значено цілеспрямовані заходи з підтримки сі-
мейного виховання дітей та скорочення кілько-
сті вихованців інтернатних закладів. Натомість 
інтернатні заклади в Україні залишаються 
повсякденною реальністю. Більше того, про-
грес останніх років щодо зменшення кількості 
інституціоналізованих дітей призупинився у 
зв’язку зі збройним конфліктом на сході краї-
ни та анексією Криму.

Так, в Україні функціонує розгалужена 
мережа інтернатних закладів різних типів – 
967 сформованих за радянських часів закри-
тих установ, розрахованих на 153,8 тис. місць, 
у яких наразі перебуває 117,6 тис. вихованців 
(причому серед них сиротами є лише 13 тисяч 
дітей), з якими працює майже 92 тис. персона-
лу.51 Інтернатні заклади підпорядковані Мініс-
терству освіти і науки, Міністерству охорони 
здоров’я та Міністерству соціальної політики, а 
їх вихованці розподіляються наступним чином: 
у загальноосвітніх закладах (МОН) перебува-
ють 38% дітей; у спеціальних – 31%; в санатор-
них – 13%; у закладах для обдарованих дітей 
(МОН) – 5%; у будинках-інтернатах (МСП) – 
5%; в дитячих будинках (МОН) – 3%; у будин-
ках дитини (МОЗ) – 3%, в інших – 2% дітей52.

Загальний обсяг фінансування інтернатних 
закладів складає 5,7 млрд грн на рік, з яких 
видатки на безпосередні витрати з утриман-
ня дітей (харчування, одяг, взуття, ліки) ста-
новлять лише 789 млн грн (14% від загальної 
суми). 66% фінансування спрямовується на 
зарплату персоналу, решта – на утримання 
закладів. При цьому наповнюваність інтернат-
них закладів становить 15–70%53.
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53 На утримання інтернатів іде 7,7 млрд на рік, до дітей доходить 15%. 22.10.2013. http://nbnews.com.ua/ua/news/103058/
54 Дані Харківського інституту соціальних досліджень. http://khisr.kharkov.ua/index.php?id=1417345367
55 Дані Харківського інституту соціальних досліджень. http://khisr.kharkov.ua/index.php?id=1417345144
56 Котляр Алла. Інтернати і спеціалісти соціальної роботи: війна світоглядів? http://gazeta.dt.ua/socium/internati-i-specialisti-socialnoyi-roboti-viyna-svitoglyadiv-_.html

Важливо зауважити, що у зв’язку з про-
веденням АТО на сході країни 42 заклади 
різного підпорядкування в Луганській області 
(орієнтовна кількість дітей – 2752 особи)54 та 
аналогічна кількість у Донецькій55 перебувають 
на території, яка владою України не контро-
люються, відповідно, про умови утримання цих 
дітей не відомо.

Кількість дітей, які перебувають в інтер-
натних закладах, збільшилася у 2014 році 
порівняно з минулим роком. Значна кількість 
дітей перебувають в інтернатних закладах за 
заявами батьків, які не мають змоги задоволь-
нити потреби дітей через хворобу, бідність чи 
безробіття і розміщення їх у спеціалізованих 
закладах розглядають як єдину можливість за-
безпечити належний догляд за ними, їх освіту, 
виховання та утримання. Проблема соціально-
го сирітства збільшується за рахунок евакуації 
дітей без батьків з територій, де відбуваються 
конфлікти.

Школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, без-
підставно реорганізуються у спеціальні шко-
ли-інтернати для дітей з вадами психічного 
розвитку, незважаючи на те, що надати дитині 
з затримкою психічного розвитку ефективну 
допомогу в інтернатному закладі неможливо. 
Така реорганізація є лише одним зі шляхів 
формального зменшення їх чисельності56. 

Проте чинна система виховання в таких за-
кладах не забезпечує належних умов для пов-
ноцінного розвитку дітей. Перед вихованцями 
інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, поста-
ють такі виклики:

• Недостатня якість освіти – діти навчаються 
у найближчій школі або у школі при закладі. 
Ті, які мають певні здібності, можуть відві-
дувати школу з поглибленим вивченням ок-
ремих предметів, але така практика залиша-
ється винятком.

• У загальній школі з таких дітей зазвичай 
формують окремі класи. Діти зіштовхуються 
з випадками булінгу з боку однолітків, неба-
жанням батьків інших дітей приймати сиріт 
до своєї школи, нетолерантним ставленням 
учителів.

• Не існує ефективної системи захисту таких 
дітей від жорстокого поводження. Хоча фі-
зичні покарання дітей заборонені, такі випад-
ки фіксуються громадськими організаціями. 
Крім того, діти не знають про можливості 
оскарження таких дій з боку як персоналу, 
так і однолітків.

• Недостатня увага приділяється вихованню 
приватності у дітей, що заважає їм у подаль-
шій соціальній адаптації.

• Діти не повною мірою готові до самостійного 
життя – не вміють самі себе обслуговувати, 
планувати бюджет, спілкуватися з одноліт-
ками та дорослими, органами державної вла-
ди тощо.

• Не розв’язаною залишається проблема влас-
ності дітей, в першу чергу житла. Відповідно, 
подальша доля дітей планується виходячи з 
можливості отримати житло в гуртожитку 
при навчальному закладі, а не зі здібностей 
дітей.

• Надання таким дітям переваги при вступі до 
навчальних закладів часто не дає їм можли-
вості реально оцінити свої бажання, рівень 
підготовки, тому таких дітей часто відрахо-
вують після перших курсів.

• Крім того, діти перебувають під загрозою 
бути переведеними у заклади іншого типу 
(для дітей з розумовою відсталістю), що 
взагалі знищує їхні шанси адаптуватися у 
житті. Поміщення до психіатричної клініки 
застосовується як покарання, а перебуваючи 
у звичайній лікарні, такі діти не отримують 
достатньої уваги, бо персонал лікарень та 
інтернатних закладів не в змозі надавати їм 
підтримку на рівні батьківської.

• Водночас наявна парадоксальна ситуація, 
коли з матеріальної точки зору дитині вигід-
ніше мати статус дитини-сироти та отриму-
вати всі відповідні пільги, ніж жити в роди-
ні під опікою чи виховуватись у рідній сім’ї. 
Така ситуація провокує штучне соціальне 
сирітство.
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57 За даними Міністерства соціальної політики. http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=171283&cat_id=167303

Альтернативами вихованню в інтернатних 
закладах є дитячі будинки сімейного типу 
(ДБСТ), прийомні сім’ї та сприяння усинов-
ленню. Перші дві розглядаються як держав-
ні форми сімейного виховання і вважаються 
досить успішними. За останні роки акценти 
у забезпеченні сімейного влаштування дітей 
змістилися від пошуку дитини для батьків до 
пошуку сім’ї для дітей, що є, безумовно, пози-
тивною ознакою.

За оперативними даними регіонів, станом на 
30.12.2014 в Україні функціонує (без урахуван-
ня АР Крим, м. Севастополь):

• 918 дитячих будинків сімейного типу, в яких 
виховується 6081 дитина;

• 4123 прийомні сім’ї, в яких виховуються 7439 
дітей.

У прийомних сім’ях та дитячих будинках 
сімейного типу станом на 30.12.2013 виховуєть-
ся 13 520 дітей (15,7% від загальної кількості 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування), що на 0,9% більше, ніж у 2013 
році. Протягом 2014 року під опіку та піклу-
вання влаштовано 8660 дітей. Загалом у сім’ях 
опікунів, піклувальників виховується 59 692 
дитини-сироти та дитини, позбавленої бать-
ківського піклування. Загалом сімейними фор-
мами виховання (опіка, піклування, прийомні 
сім’ї та дитячі будинки сімейного типу) охо-
плено 73 212 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування (85,3% від загальної 
кількості дітей зазначеної категорії – на 0,3% 
більше, ніж у минулому році)57.

Однак батьки-вихователі в ДБСТ та при-
йомні батьки у прийомних сім’ях фактично 
працюють батьками й отримують відповідне 
державне утримання, значна кількість дітей 
(це більше стосується ДБСТ через те, що в них 
дозволяється виховувати до 10 дітей, включно 
з рідними) вимагає відмови від іншої роботи. 
Таким чином, вони опиняються у залежно-
сті від обраної діяльності й змушені постійно 
брати нових дітей на виховання. Фактично це 
означає, що в першу чергу ДБСТ є міні-інтер-
натними закладами, а діти у них зіштовхують-
ся з багатьма з тих проблем, що виникають 

у вихованців інтернатів: маргіналізація серед 
однолітків, уразливість до жорстокого пово-
дження, нерозв’язаність проблем із житлом 
та з подальшим плануванням життя. Через 
те, що ДБСТ та прийомні сім’ї розглядаються 
виключно як сім’ї, батьки-вихователі не мо-
жуть поїхати у відпустку без дітей тощо і ма-
ють проблеми з професійним вигорянням. Крім 
того, немає ефективного захисту від зловжи-
вань батьків-вихователів, хоча долю дітей тут 
вирішує держава, яка несе більшу відповідаль-
ність за них. 

Системні дослідження прав дитини у ДБСТ 
та в прийомних сім’ях державою не здійсню-
ються, а останнє громадське проводилось у 
2005 році. І хоча частину виявлених тоді про-
блем було усунуто, можна сказати, що наявно-
го соціального супроводу недостатньо, а рівень 
захисту прав дитини залежить виключно від 
особистостей прийомних батьків та батьків-ви-
хователів.

З іншого боку, усиновителі не отримують 
такої матеріальної підтримки від держави, як 
державні форми сімейної опіки, вони можуть 
відмовлятися від соціального супроводу та 
підготовки (що часто й відбувається на прак-
тиці) і не володіють достатніми знаннями для 
адаптації дитини, яка має досвід перебування 
в інтернатному закладі. Крім того, в Україні 
існує таємниця усиновлення, обов’язок щодо 
збереження якої встановлено ст. 228 Сімейного 
кодексу України та ст. 168 Кримінального ко-
дексу України, що порушує права усиновлених 
та суперечить ст. 7 (частина 1) Конвенції ООН 
про права дитини (дитина має право знати 
своїх батьків). Наявність норми про таємницю 
усиновлення часто унеможливлює ефективний 
контроль за вихованням дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у їхніх 
нових сім’ях. Також її збереження може при-
водити до виникнення психологічних проблем у 
родині й унеможливлює встановлення контак-
ту з біологічними родичами, що має негатив-
ний вплив на дитину та її подальший життєвий 
шлях.
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58 Забезпечення основних прав дитини в Чернігівській області. Звіт за результатами дослідження. МБО «Партнерство «Кожній дитині»; ВГО «Ліга соціальних 
працівників»; Міністерство соціальної політики України; Світовий банк. – К., 2014.
59 Украина сохраняет свои обязательства перед детьми-сиротами, проживающими на территории АР Крым – Людмила Волынец; 26.03.2014. http://sirotstvy.net/
press_centre/news/1362.html?pg=1?

У 2014 році Міжнародна благодійна органі-
зація «Партнерство «Кожній дитині» здійснила 
аналіз забезпечення основних прав дитини у 
Чернігівській області58. Серед інших розгля-
далося питання сімейного виховання дитини. 
Індекс забезпечення права на сім’ю в області 
виявився найнижчим порівняно з іншими ін-
дексами – 61,25 зі 100. Середнє значення ін-
дексу по області – 57,59; найвище значення 
у м. Прилуки – 66,01; найнижче в Борзнян-
ському районі – 49,65. Низьке значення індек-
су забезпечення права на сім’ю означає, що в 
районі/місті є велика частка дітей, які вихо-
вуються в інтернатних закладах (наприклад, 
частка дітей, які виховуються в інтернатах, від 
загальної кількості дітей у Борзнянському ра-
йоні склала 4,73 %, у Варвинському – 0,17 %); 
мала кількість дітей, які влаштовані у сімейні 
форми виховання; мала кількість (або взагалі 
відсутність) випадків реінтеграції дітей у біо-
логічні сім’ї за різними формами влаштування.

Досить низьким є також індекс забезпе-
чення права на допомогу в складних життє-
вих обставинах (СЖО): загальний по області 
– 61,51; середній – 63,40. Значення цього індек-
су свідчить про недостатній рівень підтримки 
та допомоги сім’ям з дітьми, які опинилися у 
складній ситуації: простежується низький рі-
вень охоплення соціальними послугами сімей, 
які перебувають в СЖО чи які за певними оз-
наками є потенційними отримувачами послуг 
(індикатори F3 та F4). Це підтвердилося також 
за результатами інвентаризації соціальних по-
слуг, яку було здійснено методом картування.

Аналіз окремих індикаторів показує, що 
частка дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, в інтернатних закладах 
складає 20,17 % від загальної кількості дітей 
в інтернатах, тобто лише кожен п’ятий вихо-
ванець таких закладів потенційно потребував 
влаштування за межами сім’ї. Ці результати 
дають підстави говорити про штучне напов-
нення інтернатних закладів дітьми з сімей і 
підтверджуються аналізом складу вихованців 
пілотних інтернатних закладів.

Результати дослідження свідчать про май-
же нульовий рівень реінтеграції дітей з ін-
тернатних закладів у біологічні сім’ї, низький 
рівень влаштування дітей з інтернатних закла-
дів у сімейні форми виховання, практично не 
зафіксовано випадків повернення дітей із сі-
мейних форм виховання у біологічні сім’ї.

На основі зіставлення результатів дослі-
дження забезпечення прав дітей і результа-
тів інвентаризації соціальних послуг у розрі-
зі адміністративно-територіальних одиниць 
експерти проекту дійшли висновку, що рівень 
інституалізації дітей залежить від ступеня 
розвитку і доступності базових освітніх та со-
ціальних послуг на рівні громади.

Новою складною проблемою є стан системи 
протидії соціальному сирітству в Автономній 
Республіці Крим, яка до 2014 року мала значні 
успіхи у розвитку сімейних форм виховання: 
87 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, живуть у сім’ях. Утім, 
спірний статус території ускладнює станови-
ще дітей і створює нові проблеми, пов’язані з 
усиновленням та функціонуванням прийомних 
сімей і ДБСТ.

Це, зокрема, такі проблеми59.

• Сьогодні державні органи на території АР 
Крим працюють за російським законодав-
ством, що значно ускладнює функціонування 
системи соціальної підтримки дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. 
По-перше, рівень правової обізнаності фахів-
ців є низьким, а вивчення нової норматив-
ної бази потребує часу. По-друге, не діють 
закони України «Про охорону дитинства» та 
«Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування». 
Це погіршує становище дітей, звужує обсяг 
їхніх прав та можливостей, зважаючи на те, 
що система надання послуг дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського піклування, 
в Україні є прогресивнішою порівняно із Ро-
сійською Федерацією.
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• Російська Федерація не має аналогу укра-
їнської служби у справах дітей, яка курує 
питання дотримання прав дитини, зокрема в 
прийомних сім’ях та ДБСТ. Функціонування 
прийомних сімей у РФ входить до компе-
тенції Міністерства освіти і науки РФ, а на 
місцевому рівні роботу з сім’ями здійснюють 
відділи опіки та піклування у співпраці з ор-
ганами освіти.

• Усиновлення кримських дітей громадянами 
України має відбуватися сьогодні за про-
цедурою міждержавного усиновлення, що 
ускладнює процес влаштування дітей до сі-
мейних форм виховання. Водночас мешканці 
Криму з українським громадянством можуть 
усиновлювати дітей на території України як 
національні усиновлювачі.

• Існують розбіжності у визначенні статусів 
прийомних сімей і дитячих будинків сімей-
ного типу. Виникає необхідність реорганізації 
ДБСТ у прийомні сім’ї, а також забезпечення 
повноцінного функціонування тих ДБСТ, де 
вже перебуває більше восьми дітей, з метою 
запобігання їх інституціоналізації та недопу-
щення порушення прав дитини.

• Проблемним є питання щодо механізмів ви-
конання Україною фінансових зобов’язань 
щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, які продовжують зали-
шатися громадянами України.
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• Зміни законодавства мають тенденцію до дотримання вимог ст. 27, 21 Конвенції, однак не пов-
ною мірою враховані особливості інших нормативних та підзаконних актів, наприклад, щодо ви-
мог, яким мають відповідати особи, що є потенційними опікунами. Це може негативно вплинути 
на дотримання принципів найкращих інтересів дитини (ст. 3 Конвенції). Розробляючи подальші 
зміни, слід враховувати реальні можливості потенційних усиновлювачів (опікунів), перш за все 
беручи до уваги не матеріальні чинники, а психоемоційний зв’язок з дитиною. Такі особливості 
мають бути закріплені на законодавчому рівні.

• Необхідно активізувати процес реальної деінституціоналізації дітей, зокрема переглянути мож-
ливості надання фінансової підтримки сім’ям у кризі замість вкладання грошей в інтернатні 
установи, розвивати систему фостерних сімей, передбачивши відповідні можливості на законо-
давчому рівні.

• Треба переглянути всю систему надання соціальних послуг сім’ям з дітьми та розвивати цю 
систему на рівні громад – послуг превентивного та профілактичного характеру, які будуть 
спрямовані на раннє виявлення кризи в сім’ї, надання максимальної підтримки за місцем про-
живання та запобігання поміщенню дітей в інтернатні заклади.

• Взагалі проблематика реалізації права дитини на виховання у сімейному оточенні потребує 
окремого детального розгляду, що заплановано у найближчій діяльності Коаліції.

Висновки та рекомендації
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До Закону України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я»60 у 2014 році 
додано ст. 53-1 щодо реєстрації, визначення 
заходів та безоплатності лікування громадян, 
які страждають на рідкісні (орфанні) захворю-
вання. Вказана норма має відношення до за-
безпечення прав дитини на користування най-
більш досконалими послугами системи охорони 
здоров’я і засобами лікування хвороб, однак 
суттєвих змін до базових нормативних актів не 
вносить.

Показники рівня охоплення щепленнями з 
часом знижуються – до третьої дози щеплен-
ня майже до третини дітей відповідного віку. 
Так, у 2013 році майже всім дітям віком 18–29 
місяців (94,5%) протягом перших 12 місяців 
життя зроблено щеплення БЦЖ, а 79,4% дітей 
отримали першу дозу щеплення АКДП. Третю 
дозу щеплення отримали лише 41,8 % цих ді-
тей. Протягом перших 12 місяців життя першу 
дозу щеплення проти поліомієліту отримали 
79,0% дітей, третю – 47,8%. Вакцинацією про-
ти кору, паротиту й краснухи (КПК) охоплено 
62,7% дітей у віковій групі 18–29 місяців. Лише 
65,1% дітей у віці до 1 року отримали першу 
дозу щеплення від гепатиту В, третю – тіль-
ки 26,1%. Рівень охоплення щепленнями проти 
гемофільної інфекції протягом перших 12 міся-
ців становить 74,9% – для першого щеплення у 
віці 1 місяця та 60,7% – для другого щеплення 
у віці 4 місяців.61

Наприклад, у Полтавській області у 2013–
2014 роках щеплення БЦЖ у віці 18–29 міс. 
протягом перших 12 місяців зроблено 94,5% 
дітей. Забезпечення вакцинами останнім ча-
сом погіршилося. Квотою Міністерства охорони 
здоров’я на придбання медичних імунобіологіч-
них препаратів для Полтавської області у 2014 
році передбачено 60% коштів від річної потре-
би. Станом на 01.06.2014 відсоток охоплення 
щепленнями дитячого населення склав: проти 

туберкульозу – 22%, проти дифтерії, кашлюку, 
правця (завершений вакцинальний комплекс) 
– 14%, проти поліомієліту – 20%, проти кору, 
паротиту, краснухи – 10%, проти гепатиту В (у 
пологових стаціонарах) – 35%.62

За даними Європейського регіонального 
бюро ВООЗ, у 2012–2013 роках в Україні зафік-
совано такі показники охоплення щепленням:63

Станом на 01.01.2014 статус «Лікарня, до-
брозичлива до дитини» мають 465 закладів 
охорони здоров’я України. Питома вага за-
кладів охорони здоров’я, сертифікованих від-
повідно до статусу «Лікарня, доброзичлива до 
дитини», з числа тих, у яких надається допо-
мога матерям та дітям, становить 34,2 %. (41,5 
% станом на 01.01.2013). При цьому пологові 
будинки та перинатальні центри сертифіковані 
на 85,1 %; обласні та міські дитячі лікарні і по-
ліклініки – на 62,5 %. Зменшення питомої ваги 
сертифікованих закладів з 41,5 % до 34,2 % 
пов’язане з утворенням 448 нових лікувальних 
установ – центрів первинної медико-санітарної 
допомоги, які були створені в Україні в резуль-
таті реформування медичної галузі. Найбільша 
питома вага сертифікованих закладів охоро-
ни здоров’я у Дніпропетровській, Львівській, 

Керуючись Статтею 24 Конвенції, Комітет закликає державу-учасницю збільшити бюджетні асигну-
вання галузі охорони здоров’я та забезпечити прозорість використання коштів. В умовах рефор-
ми медичної галузі Комітет рекомендує приділити пріоритетну увагу розвиткові системи первинної 
медичної допомоги, а також якості медичних послуг на сільських територіях. Крім того, Комітет 
рекомендує державі-учасниці посилити пропаганду грудного вигодовування та забезпечити впровад-
ження Міжнародного зведення правил маркетингу замінників грудного молока. Комітет також закли-
кає державу-учасницю повернутися до дитячої імунізації, поширюючи серед широкої громадськості 
відповідну фактологічну інформацію.

60 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 
61 Україна. Мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств. 2012 / Держ. служба статистики У45 України [та ін.]. – К.: К.І.С., 2013.
62 За матеріалами інтернет-видання «Полтавщина». http://www.poltava.pl.ua/news/28680/ 23.06.2014
63 За даними коментаря до п’ятого Національного звіту України щодо впровадження Європейської Соціальної Хартії, поданого до Європейського комітету 
соціальних прав Всеукраїнською Радою захисту прав та безпеки пацієнтів. http://www.umj.com.ua/article/62351/parye-vimagaye-vid-ukrainskoi-vladi-pereglyanuti-
vidatki-na-oxoronu-zdorov-ya
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64 За даними ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ в Україні. http://kdm-ldd.org.ua/ldd/index.php?tab=1&subtab=1&submenu=138&entity=847
65 За даними ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ в Україні. http://kdm-ldd.org.ua/ldd/index.php?tab=1&subtab=1&submenu=138&entity=847
66 Україна. Мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств. 2012 / Держ. служба статистики У45 України [та ін.].–К.: К.І.С., 2013.
67 Стан та чинники здоров’я українських підлітків : моногр. / О.М. Балакірєва, Т.В. Бондар, О.П. Артюх та ін. ; наук. ред. О.М. Балакірєва. – К. : ЮНІСЕФ, Укр. 
ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка ; К.І.С., 2011. – 172 с. 
68 За даними дослідження ВГО “Спільна мета”. http://commongoal.org.ua/?p=145
69 Управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА (27.03.2014). http://www.guoz.te.ua/XML/270320148.htm

Чернігівській областях – від 80 % до 100 %. В 
Україні немає регіонів, де не було б жодного 
такого закладу. Питома вага дітей, які народи-
лися в родопомічних закладах, сертифікованих 
на відповідність статусу «Лікарня, доброзичли-
ва до дитини», становить 73,3 %.64

Рівень виключно грудного вигодовування 
у закладах зі статусом «Лікарня, доброзичли-
ва до дитини» у малюків до 6 місяців у 2013 
році склав 62,9 %, що відповідає показнику, 
передбаченому Загальнодержавною програ-
мою «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на період 
до 2016 року. Питома вага дітей, які отримува-
ли грудне молоко у віці 12 місяців і більше – 
30,9 %. Забезпечення зростання рівня грудного 
вигодовування дітей є одним із пріоритетних 
завдань ініціативи «Лікарня, доброзичлива до 
дитини».65

Однак за іншими даними, загальний рі-
вень грудного вигодовування значно нижчий і 
не відповідає рекомендованому – 19,7 % дітей 
у віці до 6 місяців перебувають виключно на 
грудному вигодовуванні, 51,6 % малюків – пе-
реважно на грудному вигодовуванні. Продов-
жують перебувати на грудному вигодовуванні 
37,9 % дітей віком 12–15 місяців та 22,0 % ді-
тей віком 20–23 місяці. Лише 65,7 % дітей були 
прикладені до грудей протягом першої години 
після народження. 87,1 % матерів почали груд-
не вигодовування протягом першої доби піс-
ля пологів. Загалом 43,2 % малюків віком 6–8 
місяців отримували тверду, напівтверду або 
м’яку їжу.66

Достатньо поширеною у ЗМІ є практика по-
пуляризації штучного способу вигодовування 
немовлят та дітей раннього віку, що зумовлено 
відсутністю законодавства, яке б відобража-
ло положення Міжнародного зведення правил 
маркетингу замінників грудного молока. 

У 68 % шкіл немає лікаря, в 33 % – ме-
дичної сестри; у сільських школах цей відсоток 
вищий і складає відповідно 85 % і 59 %67.

Проблемою залишається недостатня бю-
джетна забезпеченість медичної сфери. Осо-
бливо це стосується лікування рідкісних хво-
роб, зокрема дитячих. Так, у 2012 році видатки 
Держбюджету забезпечували потреби у ліку-
ванні хвороби Гоше на 25 %, ниркової недо-
статності (діалізу) – на 37 %, первинного імуно-
дефіциту – на 10 %, стаття «Дитяча онкологія 
та онкогематологія» фінансувалася на 45 % від 
потреби. Видатків на лікування деяких хвороб 
(аутизм, епілепсія, мукополісахаридоз) взагалі 
не було передбачено. З часом ці проблеми не 
отримують системного розв’язання, а лише за-
гострюються.

Слід відзначити також недостатню забез-
печеність ліками та нерегулярність їх поста-
чання, відсутність трансплантаційних методів 
лікування, стабільного реабілітаційного етапу 
лікування онкохворих дітей, умов для надання 
спеціальної паліативної допомоги. Порушуєть-
ся право дітей на батьківський догляд у ліку-
вальному закладі, зокрема батькам заборонено 
перебувати в стаціонарі разом з дітьми віком 
старше шести років.68

Важливою проблемою, яку бачать самі ме-
дики, є реформування медицини, що призво-
дить до віднесення педіатрії до сімейної ме-
дицини. Така ситуація виправдана в умовах 
сильної економіки. За інших умов якісна педіа-
трична допомога неможлива69. 



34

Базове медичне обслуговування та 
соціальне забезпечення
Діти з інвалідністю

Змінами від 04.07.2013 № 410-VII до Закону 
«Про державну соціальну допомогу інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам»70 збільшено роз-
мір надбавки за догляд за такою дитиною:

«Надбавка за догляд за дитиною-інвалідом 
підгрупи А встановлюється в розмірі:

• на дитину-інваліда підгрупи А віком до 6 ро-
ків – прожиткового мінімуму для дітей віком 
до 6 років;

• на дитину-інваліда підгрупи А віком від 6 до 
18 років – прожиткового мінімуму для дітей 
віком від 6 до 18 років».

• «Надбавка за догляд за іншою дитиною-інва-
лідом встановлюється в розмірі:

• на дитину-інваліда віком до 6 років – 50 від-
сотків прожиткового мінімуму для дітей ві-
ком до 6 років;

• на дитину-інваліда віком від 6 до 18 років – 
50 відсотків прожиткового мінімуму для ді-
тей віком від 6 до 18 років».

Змінами до Закону України «Про засади 
запобігання та протидії дискримінації в Укра-
їні»71 додано поняття прямої й непрямої дис-
кримінації, а також встановлено: «Форми дис-
кримінації з боку державних органів, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 
юридичних осіб публічного та приватного пра-
ва, а також фізичних осіб, визначені статтею 5 
цього Закону, забороняються».

До повноважень Уповноваженого ВРУ щодо 
запобігання дискримінації додано право здійс-
нювати моніторинг та узагальнення результа-
тів дотримання принципу недискримінації у 

різних сферах та право звертатися до суду із 
заявами про дискримінацію з метою захисту 
суспільних інтересів та особисто або через сво-
го представника брати участь у судових про-
цесах у випадках та порядку, встановлених 
законом.

Наказом Міністерства освіти і науки Укра-
їни від 09.12.2013 № 1723 «Про діяльність са-
наторних та спеціальних загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів»72 на рівні міністерств та ві-
домств дано розпорядження:

1.1. До 20 січня 2014 року вжити заходів 
щодо усунення виявлених перевірками органів 
прокуратури порушень у діяльності психоло-
го-медико-педагогічних консультацій, санатор-
них та спеціальних загальноосвітніх шкіл-ін-
тернатів, інтернатних закладів для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, з питань комплектування класів (груп), за-
рахування учнів та їх утримання.

1.2. До 10 лютого 2014 року подати депар-
таменту загальної середньої та дошкільної 
освіти (Єресько О.В.) інформацію про вжиті 
заходи щодо усунення порушень у діяльності 
психолого-медико-педагогічних консультацій, 
санаторних та спеціальних загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів, інтернатних закладів для ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та копії наказів про притягнення 
до відповідальності посадових осіб, з вини яких 
допущені порушення.

Наказ МОН від 15.05.2013 № 512 «Про ство-
рення робочої групи з питань дошкільної осві-
ти дітей з особливими потребами в Україні»73 
спрямовано на підвищення ефективності реалі-
зації права дітей з інвалідністю на освіту.

Комітет рекомендує державі-учасниці відповідно до Статті 23 Конвенції та у співпраці з неурядовими 
організаціями:
(a) розробити комплексну політику захисту прав дітей-інвалідів та забезпечення їх рівноправного 
доступу до освітніх, соціальних та інших послуг всередині родинного середовища та у громаді; у 
цій діяльності державі-учасниці рекомендується прийняти усі пріоритети, визначені Європейською 
декларацією ВООЗ «Здоров’я дітей та підлітків з обмеженими інтелектуальними можливостями та їх 
сімей» (прийнята державами – членами Європейського бюро ВООЗ у 2010 році);
(b) у співпраці з батьківськими спілками створювати та зміцнювати послуги раннього втручання для 
дітей-інвалідів, а також послуги з підтримки для їхніх родин з метою запобігання інституціоналізації;
(c) запровадити систему моніторингу інституційних закладів для дітей з обмеженими можливостями 
з тим, щоб ретельно відстежувати стан дотримання їхніх прав у цих інституціях; вживати заходів для 
того, щоб моніторинг сприяв залученню організацій громадянського суспільства та містив конкретні 
кроки для подальшого супроводу рекомендованих дій.

70 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/410-18
71 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
72 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0525-03
73 http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/35904/
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Таким чином, можна вважати, що підвище-
но рівень державної допомоги особам, які до-
глядають за інвалідами, та ведеться робота з 
розроблення програми для дітей з інвалідністю. 
Але досі у законодавстві не визначені норми 
щодо обов’язкового облаштування безбар’єрно-
го простору для дітей з особливими потребами 
на всіх рівнях шкільної та позашкільної освіти, 
не знаходять відображення у нормах безпосе-
редньої дії заходи щодо забезпечення держа-
вою повноцінного життя та життя в умовах, що 
забезпечують гідність та полегшують участь у 
суспільному житті дітям, які є неповноцінними 
в розумовому або фізичному відношенні, що 
не відповідає вимогам ст. 23 Конвенції. Також 
не знаходить відображення на законодавчому 
рівні проблема інтеграції дітей з особливими 

потребами у суспільство (окрім розроблення 
плану щодо інклюзивного навчання). Згадані 
норми переважно стосуються матеріального 
становища дітей-інвалідів, та все одно не від-
повідають їхнім реальним потребам. Також 
жодним чином не враховані інші потреби таких 
дітей, не розроблено систему їх інтеграції у 
суспільство та соціальної адаптації, які давали 
б можливість максимально полегшити життя 
таких дітей. Не встановлена відповідальність 
за незабезпечення безбар’єрного простору, що 
призводить до майже повної ізоляції таких ді-
тей від суспільства, оскільки норма, що не має 
підкріплення у вигляді суворої правової відпо-
відальності, на практиці залишається суто де-
кларативною.
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Здоровими зараз вважають тільки 10% ви-
пускників шкіл. 50% учнів мають морфофункці-
ональні відхилення, 40% – хронічну патологію74.

60% підлітків задоволені своєю вагою, 20% 
впевнені, що їм варто схуднути, 10% взагалі 
дотримуються дієти, 20% підлітків розчарова-
ні своєю фізичною формою, майже 7% нена-
видять своє тіло, більше 11% почуваються не-
комфортно, 8% відчувають роздратування, 46% 
задоволені власним тілом75.

Щоденно займаються різними фізичними 
вправами у вільний від занять час, досягаючи 
відносної вікової норми фізичних навантажень, 
12–30% підлітків. Фізична активність дівчат у 
1,5–2,5 раза нижча, ніж хлопців. Юнаки і ді-
вчата віддають перевагу пасивним формам 
проведення дозвілля – 40–62% підлітків що-
денно проводять біля 3 годин за комп’ютером 
чи телевізором. 38% підлітків щонайменше раз 
на рік брали участь у бійках, 32% – зверталися 
до медиків із травмами.

Тільки 17% підлітків знають усі шляхи пере-
дачі ВІЛ-інфекції й те, як ВІЛ не передається; 
51% вважають, що ВІЛ-інфікована людина не 
може виглядати здоровою; більше половини під-
літків не усвідомлюють ризику ВІЛ-інфікуван-
ня, вважаючи, що їм це взагалі не загрожує76.

42% учнівської молоді віком 15–17 років ма-
ють досвід статевого життя, більшість із них 
практикують незахищений секс; вагітність і 
аборти зустрічаються не так часто, але із 796 
опитаних осіб 47 були вагітні, і в 17 випадках 
це закінчилося абортом77.

Статистика свідчить, що, попри величез-
не зниження кількості абортів серед дівчат у 
віці 15–17 років, рівень абортів у віковій групі 
молодше 14 років останніми роками не зміню-
вався. Подібним чином кількість пологів серед 
дівчат-підлітків (15–17 років) в Україні зали-
шалася незмінною: на рівні 10,02 у 2001 році 
(число пологів на кожну 1000 дівчат у віці 15–
17 років) та 10,03 – у 201278. 

Комітет настійно рекомендує державі-учасниці провести комплексне дослідження з проблем здо-
ров’я у підлітковому віці та використовувати його результати як основу для формування політики і 
програм з підліткового здоров’я в рамках шкільної програми. Комітет рекомендує зосередити такі 
програми насамперед на профілактиці вагітностей у підлітковому віці, попередженні небезпечних 
абортів та профілактиці захворювань, що передаються статевим шляхом, враховуючи при цьому 
Загальний коментар № 4 (2003) щодо підліткового здоров’я і розвитку. Крім того, Комітет реко-
мендує інвестувати у розвиток кадрів, закладів та послуг у сфері підліткового здоров’я, особливо в 
сільській місцевості. Іншою рекомендацією Комітету для держави-учасниці є здійснення невідкладних 
кроків щодо зниження кількості материнських смертей, пов’язаних з абортами у підлітковому віці, 
а також законодавче і практичне гарантування того, що погляди і думки дитини стосовно абортів 
завжди будуть почуті й враховані. Комітет рекомендує державі-учасниці звертатися до ЮНІСЕФ для 
отримання відповідної технічної допомоги.

74 Алєксєєв О.О. Сучасний стан та чинники здоров’я українських підлітків // Вісник Кам’янець-Подільського національного ун-ту ім. Івана Огієнка. – 2013. – С. 40. 
75 Стан та чинники здоров’я українських підлітків : моногр. / О.М. Балакірєва, Т.В. Бондар, О.П. Артюх та ін. ; наук. ред. О.М. Балакірєва. – К. : ЮНІСЕФ,Укр. 
ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка; К.І.С., 2011. – 172 с.
76 Алєксєєв О.О. Сучасний стан та чинники здоров’я українських підлітків // Вісник Кам’янець-Подільського національного ун-ту ім. Івана Огієнка. – 2013. – С. 43.
77 Стан та чинники здоров’я українських підлітків : моногр. / О.М. Балакірєва, Т.В. Бондар, О.П. Артюх та ін. ; наук. ред. О.М. Балакірєва. – К. : ЮНІСЕФ, Укр. 
ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка ; К.І.С., 2011. – 172 с.
78 За даними Фонду народонаселення ООН. http://tsn.ua/ukrayina/fond-narodonaselennya-oon-zaklikav-do-rozshirennya-prav-zhinok-u-sviti-301726.html
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79 За даними дослідження ВГО “Спільна мета”. http://commongoal.org.ua/?p=145
80 За інформацією, наведеною в описі Концепції вдосконалення психіатричної допомоги дітям в Україні. http://moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20120405_3.html

Кожна п’ята дитина в Україні потребує в тій 
чи іншій мірі допомоги спеціаліста-психіатра79.

Сьогодні кожна четверта-п’ята дитина в 
Україні потерпає щонайменше від одного пси-
хічного розладу, кожна п’ята має поведінкові, 
когнітивні або емоційні проблеми, у кожної вось-
мої діагностується хронічний психічний розлад. 
Майже 3 % дітей в Україні постійно потребують 
психіатричної допомоги, більшості дітей потріб-
на підтримка психолога чи логопеда. 

На первинному рівні медична психіатрична 
допомога дітям не надається. Психіатрична до-
помога дітям орієнтована переважно на меди-
каментозне лікування та погано інтегрована із 
загальномедичною допомогою. Доступ дітей із 
психічними розладами до психотерапевтичної 
допомоги, спеціальних освітніх та соціальних 
послуг обмежений. 

Психічні розлади у дітей становлять від 
30 до 40 % всіх видів психічних захворювань. 
Вони вкрай рідко закінчуються спонтанною 
ремісією: приблизно в 20 % випадків вони, як 
мінімум, приводять до порушень соціальної, сі-
мейної та трудової адаптації. На дитячий вік 
припадає 8,6 % випадків інвалідності, зумовле-
ної розладами психіки. 

Зафіксовано випадки несвоєчасного або по-
милкового діагностування психічних захворю-
вань у дітей. Наприклад, немає програм ран-
ньої діагностики розладів зі спектру аутизму 
в дітей віком від 1,5 до 3 років, програм ран-
нього втручання, закладів для надання дітям 
високоспеціалізованої психіатричної допомоги, 
зокрема спеціальних форм поведінкової, ігро-
вої терапії та логопедичної корекції. Якість 
діагностики гіперкінетичних та поведінкових 
розладів в Україні залишається незадовільною. 
У більшості підлітків розлади харчової пове-
дінки, насамперед анорексія, діагностуються 
несвоєчасно, переважно вже після виникнення 
соматичних ускладнень. В Україні немає спе-
ціальних ліжок для надання високоспеціалізо-
ваної, зокрема невідкладної, психіатричної та 
психотерапевтичної допомоги дітям з анорек-
сією та булімією. Невідкладна допомога дітям 
з розладами харчової поведінки надається в 
реанімаційних, гастроентерологічних, психіа-
тричних відділеннях медичних закладів.

На усунення викладених вище проблем спря-
мовано проект Концепції вдосконалення психіа-
тричної допомоги дітям в Україні, який зараз оп-
рилюднено для громадського обговорення80.

Комітет рекомендує державі-учасниці розробити комплексну національну політику в галузі дитячого 
психічного здоров’я з урахуванням усіх обов’язкових компонентів базових рекомендацій ВООЗ, 
зокрема щодо пропагування психічного здоров’я, консультування, профілактики розладів психічного 
здоров’я у системі первинної медичної допомоги, у школах та в громаді, а також налагодження 
стаціонарних та амбулаторних послуг забезпечення психічного здоров’я, дружніх до дитини. Комітет 
також рекомендує державі-учасниці інтенсифікувати зусилля, спрямовані на попередження само-
губств серед дітей та молоді, зокрема шляхом розширення доступних психологічних консультацій та 
роботи соціальних працівників у школах. Комітет рекомендує звертатися з питань технічної допомоги 
до Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
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За даними вітчизняних наркологів, в 
Україні постійно вживає алкогольні напої 1% 
12–13-річних дітей і близько 5% 16–18-річ-
них. Разом з тим, стосовно осіб, які продавали 
дітям алкогольні напої та цигарки, складено 
лише 1,3 тис. адмінпротоколів. Встановлено 
лише 102 правопорушення, пов’язаних із не-
законним обігом наркотиків у 9 тис. перевіре-
них навчальних і розважальних закладах81. У 
червні 2014 року розроблено Спільний план дій 
МВС та Фіскальної служби України щодо не-
допущення порушень законодавства в частині 
реалізації алкогольних та тютюнових виробів 
неповнолітнім.

76% підлітків (віком від 14 до 16 років) ма-
ють досвід вживання слабоалкогольних напо-
їв82, 5,2% вперше спробували алкоголь до до-
сягнення 15 років83.

В Україні найчастіше починають палити у 
підлітковому віці, при цьому відсоток тих, хто 
вперше викурив цілу цигарку до 15 років, у 
містах і селах суттєво не відрізняється (3,0–
2,4%)84. Досвід паління цигарок мають від 20% 
до 78 % підлітків; хлопці починають палити в 
11-річному віці, дівчата – в 13–15 років; 11% 
підлітків курять щодня, 4% – раз на тиждень. 
15% підлітків починають вживати алкоголь в 
11 років, а марихуану і гашиш пробували 16% 
підлітків віком 15–17 років85.

Більше половини молодих людей періодич-
но вживають психоактивні речовини, при цьо-
му перший досвід вживання припадає на вік 
11–15 років86.

За результатами дослідження, проведеного 
серед 1335 учнів 9–11-х класів харківських за-
гальноосвітніх навчальних закладів87, виявлено 
наступне:

• Середня інтенсивність вживання сигарет – 
2–5 шт. на добу у 21,1% підлітків, 6–10 – у 
13,6% (хлопці – 11,6%, дівчата – 14%); біль-
ше 10 на добу – у 16,3% хлопців; понад 17% 
учнів усвідомлюють, що в них сформувала-
ся тютюнова залежність.

• Майже 13% підлітків визнають досвід вжи-
вання наркотичних речовин (24,4% хлопців, 
7,8% дівчат); вживають наркотики 1,4% уч-
нів (хлопці – 2,45%, дівчата – 1%).

• Вживання алкогольних напоїв: пиво 2–3 
рази на тиждень вживають 12,7% підлітків; 
майже щодня – 3,7% (хлопці – 4,9%, дівча-
та – 3,3%); слабоалкогольні напої (лонгер, 
ром-кола, бренді-кола) майже щодня вжи-
вали 1,6% (лише дівчата); міцні алкогольні 
напої 5,1% підлітків вживали раз на тиж-
день, 1,7% – 2–3 рази на тиждень; у стані 
алкогольного сп’яніння бачили своїх друзів 
83,2% підлітків.

Комітет рекомендує державі-учасниці у партнерстві з неурядовими організаціями розробити ком-
плексну стратегію для розв’язання надзвичайно тривожної ситуації навколо наркоманії серед дітей 
та молоді й реалізувати широкий комплекс науково обґрунтованих заходів відповідно до положень 
Конвенції, а також:
(a) створити умови для надання спеціалізованих та дружніх до молоді послуг з лікування наркотичної 
залежності та зменшення шкоди для дітей і молодих людей, ґрунтуючись на останніх законодавчих 
досягненнях у сфері протидії ВІЛ/СНІДу, а також використовуючи досвід успішних пілотних програм 
для підлітків груп ризику, що їх ініціював ЮНІСЕФ;
(b) вживати заходів для того, щоб кримінальне право не перешкоджало доступу дітей до таких по-
слуг, зокрема шляхом внесення змін до законів, відповідно до яких володіння чи вживання наркотиків 
дітьми є кримінальним злочином; 
(c) вживати заходів для того, щоб медичні працівники та співробітники правоохоронних органів, які 
працюють з дітьми груп ризику, отримували належне навчання з питань профілактики ВІЛ, а також 
для того, щоб зловживання правоохоронців щодо дітей групи високого ризику відповідним чином 
розслідувалися та каралися;
(d) активізувати правозастосування норм, що забороняють продаж алкоголю та тютюнових виробів 
дітям, і намагатися ліквідувати основоположні причини споживання та зловживання дітьми і молоддю 
психоактивними речовинами.

81 За даними дослідження ВГО «Спільна мета». http://commongoal.org.ua/?p=145
82 За даними Українського науково-дослідного інституту соціальної судової психіатрії та наркології. http://www.radiosvoboda.org/content/article/24321224.html
83 Україна. Мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств. 2012 / Держ. служба статистики У45 України [та ін.]. – К.: К.І.С., 2013.
84 Україна. Мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств, 2012 / Держ. служба статистики У45 України [та ін.]. – К.: К.І.С., 2013.
85 Алєксєєв О.О. Сучасний стан та чинники здоров’я українських підлітків // Вісник Кам’янець-Подільського національного ун-ту ім. Івана Огієнка. – 2013. – С. 42.
86 За даними Фонду народонаселення ООН. http://www.unfpa.org.ua/news/210.html 
87 За даними соціально-гігієнічного дослідження, проведеного ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України». http://www.moral.gov.ua/news/761/
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• В інтимні стосунки 16% учнів (хлопці – 
11,1%, дівчата –18,2%) вперше вступили у 
віці 14 років.

Питанню протидії наркоманії серед дітей 
присвячені такі документи: розділ 1.2 «Протидія 
ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії» За-
гальнодержавної програми «Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини» на період до 2016 року; Лист Уповнова-
женого Президента України з прав дитини Ю. 
Павленко від 09.09.2013 № 3207-2-М-031; План 
профілактичних заходів МВС України серед 
дітей щодо запобігання вживанню наркотичних 
речовин, алкогольних виробів (2013).

Разом з тим, безкоштовних державних клі-
нік для лікування дітей, хворих на наркоманію, 
практично немає; також бракує методичних 
розробок та реабілітаційних програм для дітей, 

підлітків та молоді з урахуванням віку. Пілотні 
програми, які втілюються ЮНІСЕФ, Глобаль-
ним Фондом, проектом СТРИ-СМАРТ Респо-
нд, є вдалими моделями для роботи з дітьми 
із залежностями. Послуг зі зменшення шкоди, 
спеціально створених для дітей та молоді, в 
країні практично немає.

В систему службової підготовки співробіт-
ників правоохоронних органів включено тему 
«ВІЛ/СНІД», але інформації з теми явно не-
достатньо для розуміння проблеми, зокрема 
співробітниками, які працюють з дітьми груп 
ризику. Попри періодичні запрошення на семі-
нари, тренінги, які організовуються різноманіт-
ними міжнародними агенціями для медичних 
працівників, можна констатувати, що належна 
увага навчанню спеціалістів у країні не приді-
ляється.
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У результаті виконання загальнодержав-
ної програми боротьби зі СНІДом на 2009–2013 
роки спостерігається тенденція до стабілізації 
епідемічної ситуації, зокрема знизився показ-
ник темпів приросту нових випадків ВІЛ-ін-
фекції (з 16,8% у 2006 році до 3,6% в 2011), 
зменшилася частка випадків захворювання на 
ВІЛ-інфекцію у віковій групі від 15 до 24 років, 
майже у 6 разів знизився показник частоти пе-
редачі ВІЛ від матері до дитини.

За даними офіційної статистики Міністер-
ства охорони здоров’я України, у 2013 році 
народилося 3898 дітей, матері яких є ВІЛ-по-
зитивними. Станом на 1 січня 2014 року у 3129 
дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, 
було виявлено ВІЛ, а 6915 дітей чекають під-
твердження свого статусу. Протягом 2013 року 
71 дитина померла від захворювань, зумовле-
них СНІДом, станом на 1 січня 2014 року 908 
дітей живуть зі СНІДом88.

Щодо профілактики передачі ВІЛ від ма-
тері до дитини (ППМД), проблематичним за-
лишається питання досягнення рівня передачі 
ВІЛ від матері до дитини 2% як цільового інди-
катора Загальнодержавної програми забезпе-
чення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, 
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хво-
рих на СНІД на 2009–2013 роки89.

Лише 44,8 % дівчат і 42,8 % хлопців у віці 
15–24 років мають правильні всебічні знан-
ня про ВІЛ/СНІД. Відсоток молодих людей у 
віці 15–24 років, котрі мали ризиковані статеві 
контакти (з випадковим партнером) протягом 
останнього року, становить 69,5 серед дівчат і 
95,9 серед хлопців. З них тільки 72,7 % дівчат 
і 74,4 % хлопців використовувати презервати-
ви під час останнього ризикованого статевого 
контакту90.

В 2013 р. затверджено Загальнодержавну 
цільову соціальну програму протидії ВІЛ-ін-
фекції/СНІДу на 2014–2018 роки. Фінансу-
вання Програми планується здійснювати за 
рахунок коштів державного і місцевих бюдже-
тів, Глобального фонду для боротьби зі СНІ-
Дом, туберкульозом і малярією, а також інших 
джерел у сумі 6,3 млрд грн. Реалізація про-
грами привела до покращення забезпечення 
доступу хворих на ВІЛ-інфекцію до лікування 
та діагностики ВІЛ-інфекції шляхом забезпе-
чення витратними матеріалами в усіх регіонах 
України. Водночас обмежене фінансування як 
з Державного, так і з місцевих бюджетів, за-
тримки в процесі закупівель не дали змоги за-
безпечити потреби в діагностиці та лікуванні 
ВІЛ-інфікованих пацієнтів у повному обсязі. 

Створена та функціонує система клінік, 
дружніх до молоді, у великих містах. Молодь 
та діти маленьких міст і сіл не мають досту-
пу до клінік, дружніх до молоді. Безкоштовних 
реабілітаційних центрів для дітей, які вжива-
ють наркотики, немає.

Проекти з профілактики ВІЛ серед «дітей 
вулиці» починаючи з 2015 року не підтриму-
ються ні Державним фондом, ні місцевими бю-
джетами.

Коштів на інформаційні кампанії держава 
не виділяє. Інформаційними заходами в основ-
ному охоплені діти, які навчаються в школах, 
ПТУ, ВНЗ. Поза увагою залишаються діти, які 
випали з навчального процесу, «діти вулиці».

Пригадуючи свій Загальний коментар № 3 (2003) стосовно ВІЛ/СНІДу та прав дитини, Комітет 
закликає державу-учасницю:
(a) забезпечити ефективне впровадження Національної програми зі СНІДу на 2009–2013 роки 
та Національного стратегічного плану дій з профілактики ВІЛ серед дітей і молоді груп ризику та 
уразливих до ВІЛ шляхом забезпечення цих програм адекватним державним фінансуванням та ре-
сурсами;
(b) вживати усіх можливих заходів для реалізації Закону «Про запобігання захворюванню на син-
дром набутого імунодефіциту (СНІД) і соціальний захист населення», приділяючи особливу увагу до-
триманню людських прав дітей та молоді, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу або які наражають-
ся на ризик інфікування ВІЛ, зокрема «дітей вулиці» та тих, хто страждає від наркотичної залежності; 
забезпечити їхній доступ до конфіденційних послуг, дружніх до молоді;
(c) активізувати інформаційні кампанії та кампанії з підвищення обізнаності з проблематики ВІЛ/СНІ-
Ду та інших захворювань, що передаються статевим шляхом, для підлітків та широкої громадськості.

88 За даними програми ВІЛ/СНІД представництва ЮНІСЕФ в Україні. http://www.unicef.org/ukraine/ukr/activities_11400.html
90 За даними фонду АнтіСНІД. http://www.antiaids.org/ru/hiv-aids/ukraine/1421/11411
91 За даними Фонду народонаселення ООН. http://www.unfpa.org.ua/news/210.html
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91 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2811-12
92 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
93 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2342-15

Зміни до ст. 11 Закону України «Про дер-
жавну допомогу сім’ям з дітьми»91 від 10.10.2013 
в редакції від 15.01.2015 спрощують процедуру 
отримання допомоги при народженні дитини: 
«Для призначення допомоги при народженні 
дитини до органу праці та соціального захисту 
населення за умови пред’явлення паспорта або 
іншого документа, що посвідчує особу, та сві-
доцтва про народження дитини подається од-
ним з батьків (опікуном), з яким постійно про-
живає дитина, заява за формою, встановленою 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у 
сферах трудових відносин, соціального захисту 
населення, та копія свідоцтва про народження 
дитини». Таким чином, вказано вичерпний пе-
релік документів, які потрібні для оформлення 
державної допомоги при народженні дитини.

Зміни від 02.03.2015 № 221-VIII до Закону 
України «Про державну допомогу малозабез-
печеним сім’ям»92 збільшують розмір допомоги 
на дитину: «Розмір державної соціальної допо-
моги збільшується на кожну дитину віком до 
13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком 
від 13 до 18 років – на 500 гривень». Тобто під-
вищено розмір допомоги на дітей із сімей, що 
мають статус малозабезпечених.

Зміни до ст. 8 Закону України «Про забез-
печення організаційно-правових умов соціаль-
ного захисту дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування»93 визначають 
збільшення розміру державної допомоги ви-
пускникам навчальних закладів до шести про-
житкових мінімумів для осіб відповідного віку. 
Змінами від 16.10.2012 № 5462-VI до вищезга-

даного Закону доповнено ст. 39-11: встановлю-
ється, що «у період канікул особам із числа ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які навчаються в професійно-тех-
нічних, вищих навчальних закладах, випла-
чуються (за нормами службових відряджень) 
добові за час перебування у дорозі (туди і на-
зад) та вартість проїзду залізничним, водним, 
міжміським автомобільним транспортом до за-
кладів чи сімей, де вони виховувалися, чи у 
місця відпочинку за рахунок асигнувань, що 
виділяються для цієї мети центральним ор-
ганом виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики з питань сім’ї та 
дітей, із коштів, передбачених у державному 
бюджеті окремим рядком на утримання та со-
ціальне забезпечення осіб із числа дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня». Таким чином, підвищено розмір державної 
допомоги випускникам навчальних закладів із 
числа дітей-сиріт. 

Загалом простежується тенденція до покра-
щення рівня життя, але зміни мають несистем-
ний характер і спрямовані лише на підтримку 
певного матеріального рівня життя. Щодо за-
безпечення прав дитини на гідні соціально-по-
бутові умови, розвиток особистості тощо зако-
нодавство позитивним чином не змінювалось. 
Згадані норми спрямовані на упорядкування 
та, можливо, як результат – на прискорення 
отримання належних виплат і майже ніяк не 
зачіпають жодних інших аспектів, окрім ма-
теріальних. Також не прописаний механізм 
контролю за використанням отриманих на ко-
ристь дитини коштів.

Відповідно до положень Статті 27 Конвенції, Комітет рекомендує державі-учасниці визнати Націо-
нальний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року як 
стратегічний інструмент політики в інтересах дітей у ході реалізації Державної програми соціаль-
но-економічного розвитку та наступних програм з подолання бідності. Крім того, Комітет закликає 
державу-учасницю спрямувати свої стратегії з подолання бідності та захисту на уразливі родини з 
дітьми. Що стосується ефективної боротьби з корупцією, то Комітет закликає державу-учасницю без 
зволікань прийняти новий Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції».
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Загальні проблеми охорони здоров’я дітей в Україні

• відсутність пріоритетного фінансування заходів щодо охорони здоров’я дітей; 

• недостатність взаємодії усіх органів влади та відомств щодо реалізації державної політики у 
сфері охорони здоров’я; 

• послаблення в останні роки уваги до реалізації профілактичного напряму, який в охороні здо-
ров’я дітей має бути пріоритетним; 

• незадовільна динаміка щодо забезпеченості кадрами, насамперед первинної ланки та лікарями 
саме тих спеціальностей (педіатрами, неонатологами, дитячими анестезіологами), діяльність 
яких безпосередньо впливає на рівень смертності та інвалідності серед дітей;

• недостатня спрямованість науково-дослідних робіт на розв’язання завдань забезпечення вижи-
вання та розвитку дітей на основі науково-доказової медицини та медико-економічної доцільності;

• невідповідність рівня оснащеності медичним обладнанням та санітарним транспортом закладів 
охорони здоров’я, де надається медична допомога дітям і матерям, сучасним потребам; 

• недостатній рівень доступності спеціалізованої медичної допомоги, насамперед для дітей, які 
проживають у сільській місцевості; 

• недостатнє централізоване забезпечення медичними імунобіологічними препаратами, нерегу-
лярне постачання вакцин та перебування їх у тривалих карантинах;

• недостатня поінформованість населення щодо здорового способу життя, раціонального харчу-
вання, профілактики інфекційних захворювань, зокрема тих, що передаються статевим шля-
хом, збереження репродуктивного здоров’я тощо.94

Рекомендації

• Необхідно розробити окремий нормативний акт, що мав би на меті побудову досконалої системи 
охорони здоров’я саме дітей.

• Пропонується розглянути можливість посилення відповідальності (окрім штрафів, що, як пока-
зує практика, не виконують своєї функції) за неналежне забезпечення організаціями усіх форм 
власності безбар’єрного простору.

• Також бажано б було розробити дієвий механізм контролю за використанням отриманих коштів 
безпосередньо на користь дитини, бо на цей час діючий механізм стовідсоткового контролю не 
забезпечує.

• Необхідно розробити Державну програму соціально-економічного розвитку України, яка б ві-
дображала Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини як стра-
тегічний інструмент політики в інтересах дітей. Розробити стратегію подолання бідності, яка 
сприяла б економічній активності отримувачів допомоги, а не узалежнювала їх.

• Потрібно здійснювати систематичне оцінювання рівня життя сімей з дітьми, результати якого 
оприлюднювати.

• Важливо також забезпечити ефективне втілення заходів боротьби з корупцією у цій сфері.

• Збільшити бюджетні асигнування медичної галузі до рекомендованих ВООЗ.

• Забезпечити належну розбудову інфраструктури системи первинної медичної допомоги.

• Забезпечити належну якість надання медичної допомоги на сільських територіях.

• Забезпечити доступність медичних послуг для всіх верств населення.

• Прийняти національне законодавство у дусі Міжнародного зведення правил збуту замінників 
грудного молока.

• Забезпечити достатній рівень імунізації дитячого населення.

• Розробити нову державну програму щодо охорони/забезпечення/зміцнення підліткового здо-
ров’я на основі даних проекту «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді – 2014».

Висновки та рекомендації

94 На основі матеріалів конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку», проведеної 11–12 квітня 2013 р. на базі ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України». http://www.tdmu.edu.ua/ukr/news/informmm1.htm -
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Висновки та рекомендації

• Забезпечити діяльність сталих державних програм щодо профілактики вагітності у підлітко-
вому віці, попередження небезпечних абортів та профілактики захворювань, що передаються 
статевим шляхом.

• Дотримуватись чинних положень, що регламентують прийняття рішення щодо абортів серед 
дітей у віці 14–18 років (з урахуванням думки батьків та дитини).

• Проаналізувати доцільність скорочення кадрів, що спеціалізуються на наданні медичної допо-
моги підліткам.

• Вивчити ситуацію з надання безкоштовних послуг для лікування і зменшення шкоди для дітей 
та підлітків, хворих на наркоманію, розробити комплекс заходів з відповідним фінансуванням 
для забезпечення доступу дітей до цих послуг.

• Внести зміни до ч. 4 ст. 309 КК України: «Особа, яка добровільно звернулася до лікувального 
закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності 
за дії, передбачені частиною першою цієї статті» – щодо дітей, у випадках, пов’язаних зі збе-
реженням та вживанням ними наркотиків, застосовувати ч. 4 ст. 309 КК з наданням можливості 
для лікування, тим самим звільняючи їх від кримінальної відповідальності.

• Розробити та запропонувати для навчання методики з підвищення інформаційно-освітнього рів-
ня співробітників правоохоронних органів, зокрема тих, що працюють з дітьми, та медичних 
працівників. Увагу приділити правовим аспектам роботи з дітьми уразливих груп.

• Збільшити фінансування на статтю закупівлі АРВ-препаратів Держбюджету для забезпечення 
якісних дитячих форм АРВ-терапії. 

• Вжити заходів щодо збільшення суми соціальної допомоги на дітей, які народжені від ВІЛ-по-
зитивних матерів, до досягнення ними 18 місяців. На сьогодні ця сума складає 30 грн на місяць. 
Це стосується і дітей-інвалідів, дотації на лікування і утримання яких теж мізерні. Закупка 
дитячих молочних сумішей покладена на місцеві бюджети і входить у статтю «Допомога мало-
забезпеченим родинам», що не дає реальної картини забезпечення харчуванням ВІЛ-позитив-
них дітей. 

• Розробити сучасні методики реабілітації дітей, хворих на наркоманію, з урахуванням їхнього віку.

• Здійснювати контроль за виділенням у бюджет країни коштів на проведення профілактичних 
програм, зокрема й інформаційних кампаній та кампаній з підвищення обізнаності дітей, підліт-
ків та молоді з питань ВІЛ/СНІДу/туберкульозу/ХПСШ/гепатитів.

• Вивчити ситуацію в країні стосовно дотримання законодавства щодо продажу дітям алкоголь-
них та тютюнових виробів, спільно з громадськістю розробити дієві довгострокові заходи з 
метою недопущення порушень та внесення змін і доповнень до ст. 156 КУпАП, спрямованих 
на збільшення відповідальності суб’єктів, які порушують законодавство, у частині посилення 
штрафних санкцій. Спростити механізм розгляду протоколів за ст. 156 ч. 2 КУпАП та встанови-
ти термін розгляду матеріалів адмінкомісіями не більше10 діб.

• Вивчити ситуації з використанням бюджетних коштів, які виділяються на лікування та догляд 
за дітьми з ВІЛ-статусом.

• Вивчити стан виконання Закону України про органи та служби в частині створення реабіліта-
ційних центрів для дітей, залежних від вживання наркотиків.
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Освіта

Зміни від 03.07.2012 № 5029-VI до Закону 
«Про загальну середню освіту»96 декларують: 
«1. Загальна середня освіта забезпечує всебіч-
ний розвиток дитини як особистості, її нахи-
лів, здібностей, талантів, трудову підготовку, 
професійне самовизначення, формування за-
гальнолюдської моралі, засвоєння визначеного 
суспільними, мовними, національно-культур-
ними потребами обсягу знань про природу, 
людину, суспільство і виробництво, екологічне 
виховання, фізичне вдосконалення. Держава 
гарантує молоді право на отримання повної 
загальної середньої освіти і оплачує її здобут-
тя. Повна загальна середня освіта в Україні є 
обов’язковою і може отримуватися у різних 
типах навчальних закладів. Держава гаран-
тує безоплатне забезпечення підручниками 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів 
I–III груп, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та дітей із сімей, які отримують 
допомогу відповідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу малозабезпече-
ним сім’ям». Учні загальноосвітніх навчальних 
закладів, які вивчають мови національних мен-
шин, забезпечуються підручниками у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України».

У Змінах від 05.06.2014 до ч. 3. ст. 12 За-
кону України «Про дошкільну освіту»97 зазна-
чено: «Для задоволення освітніх, соціальних 

потреб, організації корекційно-розвивальної 
роботи у складі дошкільних навчальних закла-
дів можуть створюватися спеціальні та інклю-
зивні групи для виховання і навчання дітей з 
особливими освітніми потребами». Ключовою 
фразою, що містить помилку, тут слід вважати 
фразу «можуть створюватись». Оскільки норма 
не має вказівного характеру, за тенденцією, що 
склалась у цій сфері, можна впевнено ствер-
джувати, що фактично створення таких груп 
унеможливлено. Також норма не дає роз’яс-
нень щодо того, у якій ситуації та за якою про-
цедурою такі групи мають бути створені. «У 
всіх типах дошкільних навчальних закладів 
при реалізації права дітей на дошкільну освіту 
враховуються особливі освітні потреби у нав-
чанні й вихованні кожної дитини, у тому числі 
дітей з особливими освітніми потребами відпо-
відно до принципів інклюзивної освіти».

У ч. 3 ст. 21 Закону України «Про загальну 
середню освіту»98 визначається: «Діти з осо-
бливими освітніми потребами, які навчаються 
у спеціальних і інклюзивних класах загально-
освітніх навчальних закладів, забезпечуються 
безоплатним гарячим харчуванням протягом 
усього періоду навчання у загальноосвітньо-
му навчальному закладі». Ч. 1 ст. 25 вводить 
посаду асистента вчителя інклюзивних класів 
загальноосвітніх навчальних закладів.

Комітет рекомендує державі-учасниці:
(a) забезпечити адекватне фінансування державної системи освіти шляхом збільшення відсотку ВВП, 
що виділяється на освітню галузь;
(b) здійснити аналіз причин та можливих способів розв’язання проблеми загального скорочення 
кількості освітніх установ, а також кількості дітей, які відвідують школи та інші навчальні заклади;
(c) запровадити інклюзивну освіту та пропагувати соціальну інтеграцію дітей з особливими потреба-
ми; вживати заходів для того, щоб уразливі групи дітей, включно з вищезгаданими, не потерпали від 
дискримінації всередині системи освіти;
(d) розширити доступність та якість дошкільної й шкільної освіти на сільських територіях; 
(e) Комітет заохочує державу-учасницю звертатися з питань технічної допомоги до ЮНІСЕФ та 
ЮНЕСКО.
Комітет закликає державу-учасницю розробити Національний план дій щодо освіти у галузі прав 
людини, відповідно до рекомендацій Всесвітньої програми освіти у галузі прав людини. З огляду 
на це комітет привертає увагу держави-учасниці до свого Загального коментаря № 1 (2001) щодо 
цілей освіти і рекомендує державі-учасниці звернутися з питань технічної допомоги до ЮНЕСКО, 
ЮНІСЕФ та до Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

У світлі Статті 31 Конвенції Комітет настійно рекомендує державі-учасниці інтенсифікувати зусилля 
щодо гарантування права дитини на дозвілля, заняття спортом, на ігри та розважальні заходи 
відповідно до її віку, а також можливість вільно брати участь у культурному житті й займатися ми-
стецтвом. Зокрема, державі-учасниці рекомендується збільшувати кількість спортивних, освітніх та 
культурних установ, закладів і програм по всій території країни.

95 За матеріалами щорічної доповіді «Права людини в Україні 2014», УГСПЛ. http://helsinki.org.ua/index.php?id=1398061007#_ftn2 
96 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651-1433
97 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
98 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651-14
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99 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651-14
100 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
101 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
102 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
103 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

Зміни до ч. 4 ст. 11 Закону України «Про за-
гальну середню освіту»99 визначають, зокрема: 
«4. Рішення про створення загальноосвітнього 
навчального закладу, заснованого на приват-
ній формі власності, приймається засновником 
(власником) у порядку, встановленому законо-
давством України. Релігійні організації, стату-
ти (положення) яких зареєстровано у встанов-
леному законодавством порядку, можуть бути 
засновниками (власниками) загальноосвітніх 
навчальних закладів».

Зміни до ч. 3 ст. 16 Закону України «Про 
дошкільну освіту»100 проголошують: «Релігійні 
організації, статути (положення) яких зареє-
стровано у встановленому законодавством по-
рядку, можуть бути засновниками (власника-
ми) дошкільних навчальних закладів».

У змінах від 28.12.2014 № 76-VIII до Зако-
ну України «Про позашкільну освіту»101 наго-
лошується: «Органи місцевого самоврядування 
можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, 
вихованців, слухачів до місця навчання і до-
дому в порядку та розмірах, визначених орга-
нами місцевого самоврядування, і передбачати 
на це відповідні видатки з місцевих бюджетів». 
Відповідні норми у ч. 3 ст. 5 Закону України 
«Про охорону дитинства»102 підтверджують, 
що ці органи «можуть забезпечувати пільговий 
проїзд учнів, вихованців, студентів до місця 
навчання і додому у порядку та розмірах, ви-
значених органами місцевого самоврядування, 
та передбачати на це відповідні видатки з міс-
цевих бюджетів».

Зміни від 14.05.2015 № 425-VIII до Закону 
України «Про охорону дитинства»103 щодо дер-
жавної цільової підтримки зазначають: «Дер-
жава забезпечує особам, визнаним учасниками 
бойових дій відповідно до пункту 19 частини 
першої статті 6 Закону України «Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
та їхнім дітям, а також дітям, один із батьків 
яких загинув (зник безвісти) у районі проведен-
ня антитерористичних операцій, бойових дій чи 
збройних конфліктів або помер внаслідок пора-
нення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 
проведення антитерористичних операцій, бойо-
вих дій чи збройних конфліктів, а також внас-
лідок захворювання, одержаного в період уча-
сті в антитерористичній операції, дітям, один 
із батьків яких загинув під час масових акцій 
громадянського протесту або помер внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 
час масових акцій громадянського протесту, ді-
тям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені 

особи (ВПО), у тому числі дітям, які навчаються 
за денною формою навчання у професійно-тех-
нічних навчальних закладах, – до закінчен-
ня навчальних закладів, але не довше, ніж до 
досягнення ними 23 років, державну цільову 
підтримку для здобуття професійно-технічної 
освіти у державних та комунальних навчальних 
закладах».

Таким чином, можна зазначити, що внесе-
но зміни до законодавства про освіту, зокрема 
щодо необхідності урахування потреб в інклю-
зивній освіті, а також закріплена можливість 
релігійних організацій бути засновниками 
шкільних та дошкільних закладів освіти, від-
повідно до вимог часу передбачені пільги при 
здобутті освіти для дітей учасників АТО та ді-
тей з числа ВПО, що відповідає нормам ст. 28 
Конвенції. Однак для повноцінного розв’язання 
проблем забезпечення права на освіту цього 
недостатньо.

Лише протягом першого півріччя 2013 р. до 
Уповноваженого Президента України з прав 
дитини надійшла інформація про скорочення 
контингенту учнів, припинення діяльності або 
загрозу закриття понад 30 закладів позашкіль-
ної освіти практично з кожного регіону Укра-
їни. Міністерство фінансів України листом від 
28 січня 2013 р. № 31-05030-10-5/2514 внесло 
низку пропозицій, реалізація яких може при-
звести до масового закриття шкіл естетичного 
виховання дітей, зменшення кількості дітей, 
які відвідують позашкільні навчальні заклади. 
Зазначені пропозиції набули широкого розго-
лосу в ЗМІ та викликали негативний резонанс 
у суспільстві.

На сьогодні немає точної статистики про 
мережу закладів позашкільної освіти, про ді-
тей, які охоплені позашкільною освітою. Кожне 
міністерство (Міністерство освіти і науки, Мі-
ністерство культури, Міністерство молоді та 
спорту) веде відомчу статистику, а єдиної дер-
жавної статистики, яка б відображала тенден-
ції у цій галузі, немає. Немає також й інфор-
мації про те, скільки дітей отримують послуги 
з позашкільної освіти за межами позашкіль-
них навчальних закладів, у приватних орга-
нізаціях. Ситуація в регіонах щодо розвитку 
позашкільної освіти є різною. На початок 2013 
р. питома вага дітей, охоплених позашкільною 
освітою, варіювала від 28,1 % у Закарпатській 
до 92,7 % у Київській області. Такий стан справ 
обумовлений насамперед недоліками систе-
ми фінансування позашкільних навчальних 
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закладів. Відповідно до Бюджетного кодексу 
України, видатки на утримання позашкільних 
навчальних закладів здійснюються за рахунок 
частини доходів місцевих бюджетів, які не вра-
ховуються при визначенні обсягів міжбюджет-
них трансфертів.

2013 р. проголошений Роком дитячої твор-
чості104. Відповідно до звіту Уповноваженого 
Президента України з прав дитини105, 7 берез-
ня 2013 р. глава держави оприлюднив нові соці-
альні ініціативи «Діти – майбутнє України»106, 
якими визначив пріоритені напрями діяльності 
центральних і місцевих органів влади стосов-
но створення сприятливих умов для всебічного 
розвитку кожної дитини. Попри це, додатко-
вих цільових коштів, призначених для модер-
нізації, розвитку, відкриття нових позашкіль-
них навчальних закладів, урядом не виділено. 
Проблема полягає в тому, що велика кількість 
гуртків, особливо тих, що надають якісні по-
слуги, вимагають від батьків високої плати.

Проблемою залишається доступ до осві-
ти дітей з інвалідністю. Загалом на сьогодні в 
Україні для дітей з особливими потребами пра-
цюють близько 2 тис. дошкільних навчальних 
закладів компенсуючого (санаторні, спеціальні) 
та комбінованого типу, де водночас зі здобут-
тям дошкільної освіти діти отримують корек-
ційно-реабілітаційну допомогу. Однак слід за-
уважити, що у сільській місцевості охоплення 
дітей з інвалідністю дошкільною освітою забез-
печується на неналежному рівні через майже 
повну відсутність дошкільних груп спеціаль-
ного призначення (компенсуючого типу)107. За 
даними Дослідження стану інклюзивної освіти 
в Україні, на сьогодні лише 11 % шкіл України 
частково пристосовані для навчання школярів 
з інвалідністю. Ще менше навчальних примі-
щень відповідають нормам безпеки і вільного 
пересування, тобто в них не облаштовані пан-
дуси, ліфти, спеціальні гігієнічні кімнати, від-
повідні двері, меблі, освітлення.108

За статистичними даними, у загальноос-
вітніх навчальних закладах у 2012/2013 на-
вчальному році навчалося 58 586 дітей з інва-
лідністю. Пункт Національного плану дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права дитини 
стосовно запровадження в загальноосвітніх 

навчальних закладах системи інклюзивного 
навчання фінансується державою не повною 
мірою.109 На 2014 р. заходів щодо захисту прав 
дітей з інвалідністю в Національному плані дій 
на виконання Конвенції ООН про права дитини 
не передбачено. 

Певні позитивні зрушення відбулися за 
рахунок донорського фінансування. В рамках 
канадсько-українського проекту «Інклюзив-
на освіта для дітей з особливими потребами 
в Україні»110 (5 млн канад. дол.) розроблено 
нормативно-правову базу у сфері інклюзивної 
освіти, створено 2 інклюзивних ресурсних цен-
три (ІРЦ) у Львівському та Кримському регі-
онах, видана відповідна методична література. 
Центри позиціонуються як державно-громад-
ські інституції. За підтримки фонду «Відро-
дження» проведено сотні тренінгів для освітян, 
розроблені програми інклюзивної освіти для 
дитячих садочків та початкової школи. Резуль-
татом став наказ МОН № 1034 від 23.07.2013 
«Про затвердження заходів щодо впроваджен-
ня інклюзивного навчання в дошкільних та за-
гальноосвітніх навчальних закладах на період 
до 2015 року», яким передбачено: узагальнити 
весь попередній досвід, розпочати відповід-
ну підготовку вчителів у ВНЗ та забезпечити 
системну консультативно-роз’яснювальну ро-
боту серед освітян, батьків та громадськості 
щодо забезпечення права на освіту дітей з ін-
валідністю.111

Окремою проблемою постає забезпечення 
права на освіту дітям, що проживають у зоні 
АТО та в Криму.

10,7 тис. учнів із зони АТО Донецької об-
ласті та 3,8 тис. з Луганської навчаються на 
мирних територіях відповідних областей. До 
навчальних закладів інших регіонів країни за-
раховано 25,3 тис. учнів з Донецької та 15,2 тис. 
школярів з Луганської області. Для здобуття 
професійно-технічної освіти до навчальних 
закладів інших регіонів України звернулися 
1216 осіб з Донецької та Луганської областей. 
На кінець листопада 2014 року із зони АТО 
було евакуйовано 3 вищих навчальних закла-
ди III–IV рівнів акредитації та 2 заклади I–
II рівнів акредитації. До вишів інших регіонів 

104 Указ Президента України від 28 грудня 2012 р. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/756/2012
105 Звіт Уповноваженого Президента України з прав дитини про проведену роботу у І півріччі2013 р. http://www.president.gov.ua/news/29367.html
106 http://www.president.gov.ua/docs/initiative_11.pdf
107 http://mlsp.kmu.gov.ua/document/156474/st.doc
108 Дослідження стану інклюзивної освіти в Україні. http://timo.com.ua/node/10040
109 Там само.
110 http://www.education-inclusive.com/ircs/
111 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1034729-13
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112 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/375-17

України як тимчасово допущені до занять пе-
реведені 5538 студентів. З Луганської області 
на постійній основі переведено 3163 студенти, з 
Донецької – 2366. У регіонах Донецької облас-
ті, де наразі ведуться бойові дії, залишаються 
закритими 147 шкіл. 187 навчальних закладів 
є частково чи повністю зруйнованими. Окрім 
того, тільки в західній частині Донецької об-
ласті знищено понад 150 шкіл, тож близько 50 
тисяч дітей тут не мають змоги навчатися в 
нормальних умовах. 

На частині території Донецької області, яка 
тимчасово підконтрольна бойовикам, знаходить-

ся 490 загальноосвітніх шкіл різних типів, а в 
Луганській – 363 заклади. На не підконтрольній 
українському уряду території навчання ведеть-
ся за російськими підручниками, програмами, 
оцінювання переведено на п’ятибальну систему. 
Діти отримують атестати та свідоцтва зразка 
Луганської та Донецької республік. 

Доступ до освіти ускладнено через пере-
пусткову систему. Так, навесні діти-абітурієн-
ти, які мали бажання складати ЗНО, не могли 
потрапити на пробні іспити через те, що їх не 
пропускали на блокпостах ЛНР чи ДНР, а та-
кож на українських блокпостах.

Відпочинок, дозвілля, культурна та мистецька діяльність

У змінах від 3 червня 2014 року № 1295-VII 
до ч. 1 ст. 13 Закону України «Про оздоров-
лення та відпочинок дітей»112 зазначено: «Діти 
віком від 4 до 7 років перебувають у дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку разом із 
батьками або іншими законними представни-
ками». Зміни від 14.07.2015 592-VIII доп. 9 ст. 1 
та ст. 24 до цього ж Закону розширюють пере-
лік дітей, що потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки, а також фінансування оз-
доровлення й відпочинку.

Вказані норми майже не відображають 
необхідності закріплення у законодавстві різ-
номанітних заходів та системи забезпечення 
прав дитини на всебічну участь у культурному 
і творчому житті та надання рівних можливо-
стей для культурної творчої діяльності.

У світлі Статті 31 Конвенції Комітет настійно рекомендує державі-учасниці інтенсифікувати зусилля 
щодо гарантування права дитини на дозвілля, заняття спортом, на ігри та розважальні заходи 
відповідно до її віку, а також можливість вільно брати участь у культурному житті й займатися ми-
стецтвом. Зокрема, державі-учасниці рекомендується збільшувати кількість спортивних, освітніх та 
культурних установ, закладів і програм по всій території країни.

Висновки та рекомендації

• Дії щодо впровадження інклюзивної освіти мають бути активізовані. Варто відмовитись від ідеї 
створення окремих інклюзивних класів та шкіл на користь створення суцільного інклюзивного 
середовища в освітніх закладах.

• Потрібна окрема інформаційна кампанія на підтримку впровадження інклюзивної освіти та 
роз’яснення її переваг для всіх.

• Необхідна чітка норма, що визначала б, яка кількість дітей з інвалідністю необхідна для ство-
рення інклюзивних груп, та процедуру їх створення. В іншому випадку, якщо норма зали-
шиться у такому вигляді, як зараз, це буде створювати перепони у зв’язку з невизначеністю 
вищезазначених умов.

• Необхідно переглянути процедури, які пропонує держава дітям з території АТО, задля під-
вищення можливості здобуття ними освіти. Зокрема треба розглянути питання щодо надання 
можливості здобуття вищої освіти дітям, які мають атестати так званих ДНР/ЛНР.

• Необхідна докорінна зміна Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», яка відо-
бражала б реальні сучасні потреби та можливості, а також механізми фінансування оздоровлен-
ня та відпочинку дітей насамперед найуразливіших категорій, зокрема передбачала б заходи з 
подальшої соціалізації таких дітей.
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В п. 72 Рекомендацій Комітету ООН з прав 
дитини113 Україні рекомендується прийняти 
без жодних необґрунтованих затримок Закон 
«Про біженців та осіб, які потребують додат-
кового чи тимчасового захисту» та вжити усіх 
заходів для того, щоб новий закон гарантував 
надання дітям офіційно визнаних біженців від-
повідний похідний статус біженця. 

Ця рекомендація Комітету ООН була вико-
нана державою, але не на 100%. 

Так, Закон України «Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового чи тимчасового за-
хисту»114 був прийнятий 08.07.2011 і вступив в 
силу 04.08.2011. Згідно з Законом з’явився но-
вий статус – «особа, яка потребує додаткового 
захисту», що передбачило можливість урегу-
лювання статусу осіб, які не є конвенційними 
біженцями (згідно з Конвенцією 1951 року), але 
потребують захисту, оскільки такі особи не мо-
жуть або не бажають повернутися до країни 
громадянства або попереднього місця прожи-
вання внаслідок загрози їх життю, безпеці чи 
свободі в країні походження через побоювання 
застосування щодо них смертної кари або ви-
конання вироку про смертну кару чи тортур, 
нелюдського або такого, що принижує гідність, 
поводження чи покарання або загальнопоши-
реного насильства в ситуаціях міжнародного 
або внутрішнього збройного конфлікту чи сис-
тематичного порушення прав людини. 

Також Законом передбачено виняткові нор-
мативні положення для процедури визнання 
статусу біженця або особи, яка потребує до-
даткового захисту, для дітей, розлучених із 

сім’єю. А саме: обов’язковість прийняття заяви 
про надання захисту від дитини, прийняття на 
повну процедуру розгляду в день прийняття 
заяви про надання захисту, документування 
в день прийняття заяви про надання захисту, 
додаткові гарантії забезпечення прав (обов’яз-
кова присутність на співбесіді з дитиною адво-
ката, психолога та педагога).

Надання дітям офіційно визнаних біжен-
ців відповідного похідного статусу біженця 
не гарантується зазначеним Законом. Таке 
положення міститься в підзаконному норма-
тивно-правовому акті – наказі Міністерства 
внутрішніх справ України від 07.09.2011 №649 
«Про затвердження Правил розгляду заяв та 
оформлення документів, необхідних для вирі-
шення питання про визнання біженцем або осо-
бою, яка потребує додаткового захисту, втрату 
і позбавлення статусу біженця та додаткового 
захисту і скасування рішення про визнання 
особи біженцем або особою, яка потребує до-
даткового захисту115. А саме: п. 6.5 зазначених 
Правил передбачає, що неповнолітні члени 
сім’ї, внесені в заяву-анкету особи, яка подала 
заяву про визнання біженцем або особою, яка 
потребує додаткового захисту (щодо визнання 
яких біженцями або особами, які потребують 
додаткового захисту, висловлена письмова зго-
да заявника в анкеті чи в заяві), зазначаються 
у рішенні про визнання біженцем або особою, 
яка потребує додаткового захисту, як такі, 
що отримали захист в Україні. Згідно з цим 
положенням, діти осіб, яким наданий захист 
в Україні, після досягнення ними 16-річного 

Комітет рекомендує державі-учасниці:
(a) прийняти без жодних необґрунтованих затримок Закон «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового чи тимчасового захисту» та вжити усіх заходів для того, щоб новий закон гарантував 
надання дітям офіційно визнаних біженців відповідний похідний статус біженця;
(b) вживати заходів для негайного надання дітям – шукачам притулку без супроводу відповідного 
законного представника з тим, щоб гарантувати їх належний доступ до процедури отримання при-
тулку, а також забезпечення допомоги і захисту (зокрема безкоштовними послугами перекладача);
(c) вживати заходів для того, щоб жодна дитина – шукач притулку чи дитина-біженець не була поз-
бавлена волі; 
(d) затвердити проект інструкцій щодо співпраці різних органів державної влади у роботі з дітьми – 
шукачами притулку, які перебувають без супроводу;
(e) здійснити невідкладні кроки з метою запровадження ефективної системи збору та зберігання да-
них стосовно реєстрації біженців та шукачів притулку; переконатися у тому, що офіційна статистика 
щодо дітей – шукачів притулку та дітей-біженців охоплює усіх осіб у віці до 18 років;
(f) внести зміни до існуючих нормативних положень з тим, щоб гарантувати реєстрацію народжень 
і видання свідоцтв про народження дітям – шукачам притулку, які народилися на території держа-
ви-учасниці.

113 Заключні спостереження та рекомендації Комітету ООН з прав дитини Україні. http://www.unicef.org/ukraine/UN_CRC_ConcludingObservations_Ukr.pdf
114 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
115 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1146-11
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116 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1292-12
117 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF 
118 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

віку можуть отримати посвідчення біженців 
або осіб, які потребують додаткового захисту. 
Але закріплення цього положення на рівні не 
Закону, а підзаконного нормативно-правового 
акта зменшує гарантії щодо виконання норми. 
Так, підзаконний нормативно-правовій акт пе-
редбачає простішу процедуру внесення в нього 
змін або його скасування та прийняття нового. 
В такому разі гарантія, не закріплена в Законі, 
може не знайти відображення у підзаконному 
нормативно-правовому акті.

Наступна рекомендація Комітету ООН сто-
сується вживання заходів для негайного на-
дання дітям – шукачам притулку без супрово-
ду відповідного законного представника з тим, 
щоб гарантувати їх належний доступ до про-
цедури отримання притулку, а також забез-
печення допомоги і захисту (зокрема безкош-
товних послуг перекладача). Ця рекомендація 
безпосередньо пов’язана з рекомендацією щодо 
затвердження проекту інструкцій щодо співп-
раці різних органів державної влади у роботі 
з дітьми – шукачами притулку без супроводу. 

Ці рекомендації також виконані державою 
не на 100 %. Так, 07.07.2012 Міністерством вну-
трішніх справ України, Міністерством соціаль-
ної політики України, Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту України, Міністер-
ством охорони здоров’я України, Адміністра-
цією державної прикордонної служби України 
був прийнятий наказ № 604/417/793/499/518 
«Про затвердження Інструкції про взаємодію 
органів виконавчої влади в роботі з дітьми, 
розлученими із сім’єю, які не є громадянами 
України і звернулися до компетентних органів 
із заявою про визнання біженцем або особою, 
яка потребує додаткового захисту»116. П. 2.7 за-
значеного документа передбачає призначення 
законного представника дитині, розлученій із 
сім’єю, протягом 3 робочих днів з моменту її 
виявлення. Але досі правозастосовна практи-
ка є різною в різних регіонах. Це пояснюється 
наступним. 

Так, Законом України «Про біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тимча-
сового захисту» передбачено, що функції за-
конного представника дитини, розлученої із 
сім’єю, виконує орган опіки та піклування. 
Згідно з Цивільним Кодексом України, орга-
нами опіки та піклування є районні, районні 
в містах Києві та Севастополі державні адмі-
ністрації, виконавчі органи міських, районних 
у містах, сільських, селищних рад. Ці органи 
об’єднують кілька департаментів (підрозділів, 

відділів) адміністрацій або виконавчих органів 
міських, районних у містах, сільських, селищ-
них рад, що ускладнює їхню роботу. Більш 
того, орган опіки та піклування збирається за 
певним розкладом, що унеможливлює терміно-
ве вчасне призначення законного представника 
для дитини, розлученої із сім’єю. Водночас в 
Україні створені служби у справах дітей, на 
які Постановою Кабінету Міністрів України № 
866 від 24.09.2008 «Питання діяльності органів 
опіки та піклування, пов’язаної із захистом 
прав дитини»117 покладене безпосереднє ве-
дення справ та координація діяльності стосов-
но захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Слід також зауважити, що діти, розлучені із 
сім’єю, згідно із Законом України «Про охоро-
ну дитинства»118, вважаються дітьми, які поз-
бавлені батьківського піклування. Призначення 
законного представника дитині, а також пред-
ставлення її інтересів під час процедури на-
дання їй захисту в органах міграційної служби 
також є захистом прав дитини. Отже, аналіз 
наведених норм свідчить про те, що законний 
представник може бути призначений безпосе-
редньо службою у справах дітей, без залучен-
ня бюрократичного органу опіки та піклування. 

Натомість Інструкція про взаємодію органів 
виконавчої влади в роботі з дітьми, розлуче-
ними із сім’єю, які не є громадянами України і 
звернулися до компетентних органів із заявою 
про визнання їх біженцями або особами, які 
потребують додаткового захисту, не уточнює, 
не роз’яснює положення Закону України «Про 
біженців та осіб, які потребують додаткового 
або тимчасового захисту», а просто відтворює 
норму, яка міститься в ньому. Саме тому в де-
яких регіонах України служби у справах дітей 
не призначають законних представників дітям, 
розлученим із сім’єю, а лише передають звер-
нення міграційної служби до органу опіки та 
піклування для подальшого виконання. Таким 
чином, при цьому зовсім не враховуються ін-
тереси дитини. Окрім цього, це призводить до 
того, що без законного представника дитина не 
може звернутися із заявою про надання захи-
сту в Україні, залишається без документів і 
перебуває на території України на незаконних 
підставах, а отже, не з власного бажання по-
рушує законодавство України. Таке становище 
може призвести до накладення адміністратив-
них санкцій. 

Щодо надання перекладача, то, незважаючи 
на те, що законодавством (Законом та Інструк-
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цією) обов’язок надання перекладача дитині, 
розлученій із сім’єю, покладений на Державну 
міграційну службу України, на жаль, ця гаран-
тія ДМС України не забезпечується. Під час 
надання дитині законного представника, під 
час процедури надання дитині захисту в Укра-
їни держава продовжує користуватися послу-
гами неурядових організацій, які займаються 
захистом прав біженців, а за відсутності в ре-
гіоні таких організацій перекладач може бути 
не наданий. 

Рекомендація щодо вживання заходів для 
того, аби жодна дитина – шукач притулку чи 
дитина-біженець не була позбавлена волі, на 
жаль, Україною не виконується. 

Незважаючи на те, що, відповідно до Типо-
вого положення про Пункти тимчасового роз-
міщення іноземців та осіб без громадянства, 
які незаконно перебувають на території Укра-
їни119, затвердженого Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 17.07.2003, діти, розлучені 
із сім’єю, не підлягають розміщенню в Пункти, 
а направляються до притулків для дітей, не-
урядовим організаціям відомо про 5 випадків, 
коли діти, розлучені із сім’єю, які заявляли про 
свій вік, були затримані й утримувались в за-
значених Пунктах протягом 2013–2014 років.

Окрім того, слід зазначити, що строк утри-
мання в зазначених Пунктах не має перевищу-
вати 1 року (а в більшості випадків цей строк 
складає рівно 1 рік). Протягом цього строку 
особа фактично є позбавленою волі, оскільки 
не має можливості вільно покинути установу 
і постійно перебуває під наглядом. Відповідно 
до ст. 26 Закону України «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства»120, рішення 
про розміщення особи в такому Пункті при-
ймається не судом, а Державною міграційною 
службою України або органом охорони дер-
жавного кордону. Таке положення суперечить 
Конституції України, яка закріплює, що ніхто 
не може бути заарештований або утримувати-
ся під вартою інакше, ніж за вмотивованим рі-
шенням суду і тільки на підставах та в поряд-
ку, що встановлені законом. Крім того, рішення 
про розміщення особи в Пункті приймається на 
виконання постанови адміністративного суду 
про примусове видворення. Адміністративний 
суд, у свою чергу, може винести рішення про 
примусове видворення на підставі позову цен-
трального органу виконавчої влади, що забез-
печує реалізацію державної політики у сфері 
міграції, органу охорони державного кордону 
або органу Служби безпеки України в тому 
випадку, якщо іноземець або особа без грома-

дянства не виконали рішення про примусове 
повернення. 

Водночас законодавством України перед-
бачено, що до осіб віком до 18 років не за-
стосовується примусове повернення в країну 
походження або третю країну (ст. 26 Закону 
України «Про правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства»).

Таким чином, аналіз наведених норм приво-
дить до висновку, що якщо щодо осіб віком до 
18 років не може застосовуватись примусове 
повернення, то вони не можуть бути примусово 
видворені, а значить, не може бути прийняте 
рішення про розміщення їх у зазначених вище 
Пунктах. 

Слід також звернути увагу на те, що про-
тягом часу, коли діти, розлучені із сім’єю, пе-
ребували в зазначених Пунктах (тобто 1 року), 
діти не мали доступу до навчання української 
мови, до освіти, не могли реалізувати своє пра-
во на розвиток.

Рекомендація Комітету ООН щодо запрова-
дження ефективної системи збору та зберіган-
ня даних стосовно реєстрації біженців та шу-
качів притулку, а також переконання у тому, 
що офіційна статистика щодо дітей – шукачів 
притулку та дітей-біженців охоплювала усіх 
осіб у віці до 18 років, не була виконана дер-
жавою.

Рекомендація щодо внесення змін до існу-
ючих нормативних положень з тим, щоб га-
рантувати реєстрацію народжень і видання 
свідоцтв про народження дітям шукачів при-
тулку, які народилися на території держави-у-
часниці, також не була виконана.

Питання освіти частково врегульовано. Ли-
стом МОН № 1/9-229 від 30 квітня 2014 року 
передбачено, що «при замовленні документів 
про освіту дітям осіб з числа іноземців, які 
звернулися з відповідною заявою про визнання 
біженцем або особою, яка потребує додаткового 
захисту, та у яких відсутні паспортні докумен-
ти, у форму замовлення заносяться дані довід-
ки про звернення за захистом в Україні».

При реєстрації на ЗНО у 2015 році вищезга-
дана довідка також була в числі документів, 
що мають подаватися. Проблемою залишаєть-
ся видача дипломів про вищу освіту, оскіль-
ки електронна система реєстрації документів 
про вищу освіту вимагає введення даних про 
індивідуальний податковий номер, який без 
паспортного документа/свідоцтва про народ-
ження отримати неможливо.

119 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1110-2003-%D0%BF
120 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
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Діти без супроводу

Україна з 2002 року є однією із сторін так 
званої Кишинівської угоди (Угода про співп-
рацю держав-учасниць СНД з питань повер-
нення неповнолітніх у держави їх постійного 
проживання121). За цією Угодою існує спеціаль-
на процедура перенаправлення дітей, виявле-
них на території країни, до країни походження 
у разі перебування без супроводу батьків або 
законних представників. Варто відзначити, що 
процедура за Угодою не відповідає стандартам 
Конвенції прав дитини. Так, не здійснюється 
оцінювання інтересів дитини, діти незалежно 
від віку утримуються разом з дітьми, які пере-
бувають у конфлікті з законом, відповідальні 
за утримання та переміщення дітей структу-

ри МВС, діти необґрунтовано на тривалий час 
позбавляються волі, доступу до освіти та кон-
тактів із зовнішнім світом, майже не можуть 
впливати на розгляд своєї справи та не мають 
доступу до правової допомоги. Така ситуація 
характерна не тільки для України, як показало 
дослідження міжнародної організації CRIN «У 
чиїх інтересах? Правовий статус дітей без су-
проводу в країнах СНД»122. В доповіді наведено 
3 приклади виявлення таких дітей в Україні. 
Організації Коаліції взяли за стратегічну мету 
досягти скасування цієї Угоди і вироблення но-
вого механізму захисту таких дітей на основі 
дотримання їхніх прав та інтересів.

121 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_614
122 CRIN В чьих интересах? Правовой статус детей без сопровождения в странах СНГ. 2014. www.crin.org
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Сексуальна експлуатація та насильство. Торгівля дітьми

Основним кроком у напрямку реалізації 
цієї рекомендації стала ратифікація Конвенції 
Ради Європи про захист дітей від сексуаль-
ної експлуатації та сексуального насильства123  
(Лансаротська конвенція) 20.06.2012 № 4988-VI. 
Зміни, внесені до Кримінального процесуаль-
ного Кодексу України, відповідають вимогам 
Лансаротської конвенції. Разом з тим, націо-
нальні правові акти не приведені у відповід-
ність з положеннями Конвенції. 

Конвенція передбачає зміну підходу в проце-
сі кримінального провадження до дітей, потер-
пілих від сексуального насильства. Разом з тим, 
це може бути реалізовано лише шляхом запро-

вадження дружнього підходу до допиту дитини, 
який передбачає забезпечення таких умов:

• спеціальні приміщення для допиту дитини, 
яка потерпіла від сексуального насильства, 
які мають на меті попередити повторне 
травмування дитини;

• створення мультидисциплінарних та міжві-
домчих команд, які мають злагоджено пра-
цювати з потерпілою дитиною у рамках про-
цесу кримінального провадження;

• проведення навчання спеціалістів. 

Комітет закликає державу-учасницю:
(a) продовжувати та активізувати свої зусилля у сфері гармонізації національного законодавства з 
положеннями Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, ди-
тячої проституції й дитячої порнографії, особливо у питаннях дитячої проституції та усіх інших форм 
сексуальної експлуатації дітей;
(b) створити систему збору даних про дітей – жертв сексуальної експлуатації, насильства та інших 
злочинів, передбачених Факультативним протоколом, зокрема в рамках системи «ДевІнфо»; сприяти 
планам Міністерства внутрішніх справ щодо створення власної бази даних у цій сфері;
(c) прийняти Пакет інструкцій для забезпечення ефективного запобігання та боротьби зі злочинами, 
передбаченими Факультативним протоколом, на місцевому рівні; намагатися розв’язувати осново-
положну проблему – проблему бідності – в рамках усіх профілактичних та захисних заходів, пов’я-
заних із сексуальною експлуатацією та насильством;
(d) нарощувати потенціал соціальних працівників та правоохоронних органів щодо виявлення й 
розслідування випадків сексуальної експлуатації та насильства, а також дитячої порнографії, зокре-
ма шляхом розширення технічних, кадрових і фінансових ресурсів підрозділів кримінальної міліції у 
справах неповнолітніх;
(e) збільшити кількість та розширити доступність реабілітаційних центрів, що спеціалізуються на 
наданні допомоги дітям – жертвам сексуальної експлуатації, насильства та інших правопорушень, 
передбачених Факультативним протоколом; 
(f) з метою впровадження вищезазначених рекомендацій звертатися з питань технічної допомоги до 
ЮНІСЕФ та інших партнерів.

Комітет рекомендує державі-учасниці:
(a) вживати усіх необхідних заходів для впровадження правил реалізації Конвенції про цивільно-пра-
вові аспекти міжнародного викрадення дітей та підготувати звіти за ними у наступній періодичній 
доповіді;
(b) продовжувати зусилля, спрямовані на приведення національного законодавства щодо торгівлі та 
продажу дітей у відповідність Факультативному протоколу;
(c) активізувати інформаційно-просвітницькі кампанії для громадськості стосовно торгівлі дітьми, осо-
бливо зосереджуючись на ризиках заманювання, пов’язаних з обіцянками роботи та навчання за 
кордоном, участі в конкурсах краси тощо;
(d) інтенсифікувати розслідування усіх можливих випадків торгівлі дітьми, зокрема шляхом надання 
необхідних ресурсів Департаменту боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми Міністерства 
внутрішніх справ, і робити усе можливе, щоб відповідальні поставали перед судом;

Звертатися з питань технічної допомоги до ЮНІСЕФ, Міжнародної організації з міграції (МОМ) та 
інших партнерів.

123 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_927
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124 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF
125 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF
126 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF
127 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/303-2012-%D0%BF
128 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3739-17
129 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80

Впровадження даної практики координу-
вав Департамент кримінальної міліції у спра-
вах дітей Міністерства внутрішніх справ у 
співпраці з міжнародними та громадськими 
організаціями. Разом з тим, нині відбувається 
реформування поліції, й наразі не відомо, чи 
буде працювати цей департамент та які функ-
ції він виконуватиме. Тому вважливо в рамках 
реформи поліції забезпечити, щоб ці завдання 
були передані новому департаменту.

Також було внесено низку змін до законо-
давчих актів, які загалом покращують норма-
тивно-правове забезпечення захисту дітей від 
сексуальної експлуатації та насильства, а та-
кож торгівлі дітьми.

Зміни до Постанови Кабінету Міністрів 
України № 905 «Про затвердження Поряд-
ку провадження діяльності з усиновлення та 
здійснення нагляду за дотриманням прав уси-
новлених дітей»124 від 06.06.2014 з метою про-
тидії можливому вивозу дітей за межі України 
посилюють контроль за дітьми, всиновленими 
та вивезеними за межі України, та за особою 
потенційного усиновлювача (пп. 13, 14, 23, 82 
Порядку), передбачені заходи щодо посилення 
контролю за дитиною шляхом повідомлення у 
разі зміни місця проживання такої дитини (п. 
109–112 Порядку). 

Згідно зі змінами від 16.10.2014 до Поста-
нови Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Правил перетинання державного кор-
дону громадянами України»125, виїзд з України 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які не досягли 16-річного віку, зо-
крема тих, що проживають (перебувають) у 
районах проведення АТО, попередньо має бути 
погоджений зі службою у справах дітей відпо-
відної місцевої адміністрації або міської ради 
у порядку, визначеному Мінсоцполітики. Щодо 
виїзду дітей-сиріт за кордон на відпочинок та 
оздоровлення – у разі, якщо у складі групи 
їдуть діти-сироти, діти, позбавлені батьків-
ського піклування, з різних районів України та 

районів проведення АТО – погодження списків 
груп таких дітей і надання згоди на їх виїзд за 
кордон на відпочинок та оздоровлення здійс-
нюється Міністерством соціальної політики.

Зміни від 22.10.2014 до Постанови КМУ 
№866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дити-
ни»126  додали до неї розділ «Соціальний захист 
дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах». Ці доповнення спрямовані на по-
силення уваги органів соціального захисту та 
органів у справах дітей до сімей, щодо яких 
існує підозра у неналежному дотриманні прав 
дитини: батьки або один з батьків страждає на 
тяжку хворобу; у сім’ї триває процес розлучен-
ня та встановлення місця проживання дитини; 
діти перебувають в інтернатних закладах че-
рез неспроможність батьків задовольнити їхні 
потреби; у сім’ї було скоєне фізичне, психічне, 
сексуальне або економічне насильство над ди-
тиною або є загроза його вчинення; діти шкіль-
ного віку пропускають заняття. Встановлені 
строки та процедура повідомлення відповідних 
органів у разі виявлення таких родин.

Постановою КМУ від 18.04.2012 № 303 роз-
роблено та затверджено «Положення про ство-
рення та функціонування Єдиного державного 
реєстру злочинів торгівлі людьми»127.

До Закону України «Про протидію торгів-
лі людьми»128 додано розділ «Протидія торгівлі 
дітьми».

Змінами до ст. 5 Закону України «Про орга-
ни і служби у справах дітей та спеціальні уста-
нови для дітей»129 до обов’язків уповноважених 
підрозділів органів внутрішніх справ додано 
обов’язок «виявляти осіб, які займаються ви-
готовленням та розповсюдженням порногра-
фічної продукції, видань, що пропагують на-
сильство, жорстокість, сексуальну розпусту». 
Посилено контроль за дітьми, що опинились 
у складних життєвих обставинах, а також за 
дітьми, що були всиновлені за межі України.
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Ювенальна юстиція (далі – ЮЮ) як систе-
ма в Україні до цього часу не створена. З 2012 
року в Україні розбудовується система кри-
мінальної юстиції, що значно звужує принци-
пи, функції та цілі ювенальної юстиції. Не ве-
деться належна інформаційна кампанія щодо 
роз’яснення як понятійного апарату ЮЮ, так 
і її завдань та функцій. Орган, який відпові-
дає за адміністрування ЮЮ, до цього часу не 
сформований, що призводить до нескоорди-
нованості діяльності ключових суб’єктів ЮЮ 
(про що свідчить невиконання плану дій щодо 
реалізації Концепції розвитку кримінальної 
юстиції) та відсутності державного фінансу-
вання програм розбудови ЮЮ в Україні. Ос-
новна діяльність у цій сфері ведеться пере-
важно інститутами громадянського суспільства 
за кошти донорів.

Позитивним моментом є скорочення кіль-
кості виховних колоній для неповнолітніх та 
інших спеціальних закладів для утримання 
неповнолітніх, що перебувають у конфлікті із 
законом. Проте цей факт не свідчить про то-
тальне зниження рівня дитячої злочинності. 
Про створення реабілітаційних, корекційних 
центрів, зокрема центрів денного перебування 
і пробації взагалі не йдеться.

20 листопада 2012 р. набув чинності но-
вий КПК України130. Поряд з демократичними 
змінами, спрямованими на гуманізацію кримі-
нального судочинства щодо неповнолітніх, як-
от: обмеження термінів досудового утримання; 
запровадження альтернативних заходів пока-
рання; введення спеціалізацій для суддів та 
прокурорів (а з 2013 року і для слідчих), новий 
КПК містить цілу низку суттєвих колізій та 
формальностей:

• Штрафні санкції можуть бути покладені тіль-
ки на тих неповнолітніх, котрі мають власний 
дохід. Питання: що робити з іншими? 

• Судді уникають направлення неповнолітніх 
на громадські та виправні роботи через від-
сутність належної інфраструктури, коорди-
нуючого та виконавчого органів.

• Визначення спеціалізацій суддів, проку-
рорів, слідчих є фактично формальним, 
оскільки не існує спеціальної підготовки/
перепідготовки таких спеціалістів і йдеться, 
по суті, лише про призначення спеціалістів 
для розгляду справ неповнолітніх. Електро-
нна система розподілу справ у судах ще й 
ускладнює цю процедуру.

Комітет закликає державу-учасницю запровадити систему ювенальної юстиції, як це передбачено 
Національним планом дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 
року. З огляду на це Комітет закликає державу-учасницю вжити усіх заходів для того, щоб нова 
Концепція розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні та відповідний закон про її 
затвердження повністю відповідали Концепції та іншим відповідним стандартам, зокрема Мінімаль-
ним стандартним правилам ООН, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх 
(«Пекінські правила»), Керівним принципам запобігання злочинності серед неповнолітніх Організації 
Об’єднаних Націй («Ер-Ріядські керівні принципи»), Правилам ООН щодо захисту неповнолітніх, 
позбавлених волі («Гаванські правила»), Віденським керівним принципам щодо дій в інтересах дітей 
у системі кримінального правосуддя. 
Комітет рекомендує державі-учасниці:
(a) вживати заходів для того, щоб система ювенальної юстиції на практиці переходила від каральної 
до відновної системи правосуддя щодо неповнолітніх, що передбачає застосування заходів, альтер-
нативних позбавленню волі, таких як примирення, виведення із системи кримінального правосуддя, 
консультування, громадські роботи чи відстрочення вироку, де це можливо;
(b) запровадити на законодавчому рівні та на практиці єдиний мінімальний вік кримінальної від-
повідальності згідно із Загальним коментарем № 10 (2007) щодо прав дитини у системі ювенальної 
юстиції;
(c) у світлі попередньої рекомендації розглянути можливість ліквідації шкіл соціальної реабілітації, 
де можуть утримуватися діти у віці від 11 до 14 років, які були визнані винними у скоєнні суспільно 
небезпечних діянь; розробити альтернативні заходи для роботи з такими дітьми;
(d) підвищити якість послуг соціальної підтримки, зокрема шляхом навчання та збільшення кількості 
спеціалістів соціальних центрів для сімей, дітей та молоді з тим, щоб забезпечувати психосоціальну 
реабілітацію дітей, які перебувають у конфлікті із законом, та реалізовувати для них відповідні про-
грами;
(e) у процесі виконання цих рекомендацій звертатися з питань технічної допомоги до організацій 
системи ООН, що працюють у країні, зокрема до ЮНІСЕФ та Управління Верховного комісара 
ООН з прав людини (УВКПЛ).

130 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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131 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/160-19
132 Дотримання прав неповнолітніх, які перебувають у виховних колоніях ДПтСУкраїни: спеціальна доповідь НПМ, Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини. – Харківський ін-т соціальних досліджень, 2014. http://khisr.kharkov.ua/index.php?id=1419178566 
133 За матеріалами дослідження «Катування та жорстоке поводження з дітьми в Україні» / За заг. ред. Є.Ю. Захарова. – Харків: Права людини, 2013. – 244 с.

• Категорія дітей, котрі скоїли злочини, не до-
сягнувши віку кримінальної відповідально-
сті, нечітко визначена новим КПК.

Категорія «діти, котрі не досягли віку кри-
мінальної відповідальності» оминається чин-
ним законодавством. Система шкіл соціальної 
реабілітації, спрямована на виховання і пере-
виховання цієї категорії дітей, фактично була 
зруйнована. З 11 шкіл соціальної реабілітації на 
сьогодні залишається 2 (5 шкіл було закрито у 
2012 і ще 4 – у 2013 р.). Альтернативних закла-
дів для реабілітації таких дітей не передбачено.

05.02.2015 року був прийнятий Закон Укра-
їни «Про пробацію»131, що є, безумовно, пози-
тивним моментом. Проте цей акт також поро-
див цілу низку колізій:

• Відсутність підготовлених фахівців, визна-
чених законом як «персонал органу проба-
ції». Виконання цих функцій поки що покла-
дено на кримінально-виконавчу інспекцію, 
що, звісно, не може прирівнюватись до ква-
ліфікованих інспекторів пробації. Програм, 
закладів з підготовки «персоналу органу 
пробації» не існує.

• «Пробаційних програм» та програм соціаль-
но-виховної роботи, передбачених Законом, 
так само немає.

Позитивним моментом можна вважати 
створення Національного превентивного меха-
нізму при Уповноваженому ВР України з прав 
людини. До функцій створеного НПМ входить, 
зокрема, моніторинг закритих закладів для не-
повнолітніх.

На сьогодні система здійснення покарань, 
яка стосується дітей, є такою, що розцінюєть-
ся як покарання з усіма властивими йому в су-
часному українському суспільстві проблемами, 
як-от: погане харчування, надмірно жорстокі 
режимні вимоги, відсутність доступу до ресо-
ціалізаційних та освітніх послуг, обмеження 
контактів із зовнішнім світом, тяжка праця та 
погана медицина. Така ситуація не сприяє ре-
соціалізації та виправленню дітей з делінквент-
ною поведінкою, які скоїли злочини, а робить з 
них жертв, що, у свою чергу, занадто усклад-
нює їх повернення до нормального життя.132

Дитина, яка є підозрюваною у скоєнні зло-
чину, під час взяття її під варту та при прове-
денні процесуальних дій зазнає суттєвих пра-
вообмежень і, відповідно, стає дуже вразливою 
для різних зловживань. Наприклад, у КПК 

не визначено чіткої процедури повідомлен-
ня батьків дитини або осіб, що їх замінюють, 
про затримання дитини, а можливий термін 
затримання для вирішення питання щодо її 
тримання під вартою не відповідає рекомен-
даціям Комітету з прав дитини; законодавство 
не вимагає від слідчих, які працюють з дітьми, 
додаткових навичок роботи з цією категорією.

Окремі положення законодавства працюють 
в інтересах дитини, яка перебуває у конфлік-
ті з законом. Так, запроваджується індивіду-
альний підхід до дитини через обов’язковість 
для органів слідства збирання інформації про 
неї (стан здоров’я, загальний розвиток, умо-
ви життя). Діти в конфлікті з законом повинні 
обов’язково мати захисника.133

На травень 2014 року в системі виховних 
колоній Державної пенітенціарної служби 
України налічувалось сім виховних колоній, 
в яких перебувало 823 засуджених вихованці, 
серед них 67 дівчат. На цих вихованців у ко-
лоніях працюють 1217 працівників, тобто ос-
танніх у 1,5 раза більше, ніж дітей, яких вони 
обслуговують. Найбільша кількість персоналу 
в Курязькій виховній колонії – 193 працівни-
ки, найменша – у Мелітопольській виправній 
колонії – 151 працівник. Майже 4,5 працівника 
колонії припадає на одного вихованця у Сам-
бірській виховній колонії та майже 1 – на кож-
ного вихованця Прилуцької виховної колонії. 
Серед загальної чисельності вихованців 54% 
(441 ос.) – неповнолітні, 46% (382 ос.) уже ви-
повнилося 18 років.

Результати візитів НПМ у 2014 році пока-
зали, що в колоніях не забезпечені належні 
заходи запобігання насильству та жорстокому 
поводженню із засудженими. Так, не впрова-
джена необхідна безпека співіснування вихо-
ванців через відсутність їх належного розпо-
ділу за категоріями. Фактично виховні колонії 
стають виправними, адже майже половина 
осіб, які там перебувають, досягли дорослого 
віку. Не розподілені вихованці й за категоріями 
скоєних злочинів та особливостями адаптації, 
що стає додатковим ризиком для встановлення 
нормальних відносин між засудженими. Окрім 
того, виділення груп засуджених, які перебу-
вають на профілактичному обліку, стає замість 
засобу налагодження ефективної виховної ро-
боти ще одним важелем тиску та дискримінації 
таких вихованців.

Не забезпечена приватність телефонних 
розмов та короткострокових побачень засу-
джених щодо інших вихованців. Наявні обме-
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ження щодо частоти і тривалості телефонних 
дзвінків та короткотривалих побачень – як за-
галом, так і з метою покарання.

Неналежна частота та якість відвідувань 
колоній з боку представників державних ор-
ганів влади – управління ДПтС України, про-
куратури, соціальних служб тощо.

Перебування у колоніях значної кількості 
дорослих засуджених (старше 18 років) ство-
рює додаткові проблеми у вихованні неповно-
літніх. Відсутні чіткі алгоритми переведення 
вихованців до дорослих колоній після досяг-
нення ними повноліття (18 років). 

Не налагоджена належна взаємодія служб 
у справах дітей за місцем первинного обліку 
вихованців колоній і адміністрацій колоній.

Загальні матеріально-побутові умови від-
повідають мінімальному стандарту утримання 
засуджених у виховних колоніях. Разом з тим, 
проблемними питаннями у тих чи інших коло-
ніях є недотримання норм площі на одну особу, 
потреба у ремонті та оновленні меблів, нена-
лежне природне і штучне освітлення у кім-
натах вихованців, відсутність гарячої води у 
житлових приміщеннях, нерегулярна зміна по-
стільної білизни, відсутність перегородок між 
душами і дверцят у санвузлах тощо. Останнє 
стосується загального порушення права на 
приватність та особистий простір вихованців: 
діти практично не мають можливості побути 
на самоті протягом дня, вільно користуватися 
власними речами, персоналізувати свій простір 
у житлових кімнатах (фотографіями, власними 
творчими виробами тощо).

Харчування є здебільшого незадовільним 
через одноманітність продуктів та готових 
страв (майже щодня тушкована риба, мака-
рони, перлова каша, при цьому мала кількість 
м’яса), низьку якість деяких продуктів (зокре-
ма рибних консервів, розмороженої кільки) та 
невідповідний спосіб приготування і подачі їжі 
(часто салати перемішані із кашею та рибою). 
Також проблемою є обмежений доступ до сві-
жих овочів та фруктів, зокрема для продажу 
в кіоску колонії. Окрім того, не всюди створені 
умови для вільного та постійного доступу до 
питної води.

Якість медичного забезпечення у виховних 
колоніях є незадовільною. Не приділяється до-
статня увага діагностиці та попередженню хво-
роб у закладах, частина вихованців постійно 
страждає від гнійничкових шкірних інфекцій. 
Порушується приватність надання медичних 
послуг засудженим, особливо під час первин-
ного огляду новоприбулих. Невідповідним чи-

ном здійснюється ведення медичної докумен-
тації, не реєструються всі події, пов’язані з 
наданням медичних послуг вихованцям. Окре-
мою проблемою є поміщення у виховні колонії 
психічно хворих засуджених, повноцінне ліку-
вання яких там неможливе.

Попри досить добре на вигляд матеріаль-
но-технічне оснащення шкіл виховних закла-
дів, ставлення до навчального процесу як з боку 
вихованців, так і з боку адміністрацій колоній 
викликає серйозні питання. У ході моніторин-
гових візитів були виявлені непоодинокі випад-
ки, коли діти з різних причин замість навчання 
працювали на виробництві: за власним бажан-
ням і за домовленістю з керівництвом, щоб за-
робити гроші, примусово виконували ремонтні 
роботи під час навчального процесу, відбува-
ли різні покарання за порушення дисципліни. 
Суттєвою проблемою є і відсутність або недо-
статня кількість індивідуальних та додаткових 
занять для педагогічно занедбаних дітей.

Професійне навчання у виховних колоніях 
відбувається за такими напрямками: слюсар 
з ремонту автомобілів, токар, столяр, зварю-
вальник, швачка, тесляр, штукатур тощо. При 
цьому не в усіх колоніях засуджені мають пра-
во вибору спеціальності, а також нарікають, 
що хотіли б отримувати інші, на їхню думку, 
більш затребувані професії. 

Одним із важливих елементів реінтеграції 
і ресоціалізації неповнолітніх правопорушни-
ків у суспільство є їх залучення до суспільно 
корисної праці. Проте у колоніях цей процес 
відбувається із цілою низкою порушень трудо-
вого законодавства, Кримінально-виконавчого 
кодексу України, а також міжнародних стан-
дартів щодо праці неповнолітніх, позбавлених 
волі. Основні з них стосуються понаднормової 
праці (понад 10 годин, у вихідні дні), порушен-
ня режиму праці та відпочинку, оплати пра-
ці (засуджені працюють взагалі безоплатно 
або отримують менше 100 гривень на місяць 
за роботу упродовж 6 годин щодня) та умов 
виробництва (відсутність засобів захисту від 
травмувань: рукавиць, окулярів, респіраторів; 
недотримання техніки безпеки, через що час-
тими є випадки виробничих травм, як-от по-
трапляння стружки та пилу в очі, порізи тощо).

Що стосується реабілітації та психологіч-
ного супроводу в колонії, то у цьому напрямку 
ведеться переважно групова робота з вихо-
ванцями: психологи оцінюють морально-пси-
хологічний клімат, проводять профорієнтаці-
йні тести, бесіди з профілактики ВІЛ/СНІДу, 
шкідливості наркотиків, паління тощо. Систе-



57

Спеціальні заходи захисту

Здійснення правосуддя стосовно дітей та місця несвободи для дітей

134 Дотримання прав неповнолітніх, які перебувають у виховних колоніях ДПтС України: спеціальна доповідь НПМ Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини. – Харків: Харківський ін-т соціальних досліджень, 2014. http://khisr.kharkov.ua/index.php?id=1419178566 
135 За матеріалами дослідження «Катування та жорстоке поводження з дітьми в Україні» / За заг. ред. Є. Ю. Захарова. – Харків: Права людини, 2013. – 244 с.
136 Права дитини у закладах соціальної реабілітації в Україні: спеціальна доповідь з питань реалізації національного превентивного механізму Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини. – 2013 – 110 с.
137 Дотримання прав дитини у приймальниках-розподільниках органів внутрішніх справ України. Коаліція прав дитини. 2013. http://wcu-network.org.ua/ua/defence-
rights/publications/Prava_ditini_u_priimalnikax-rozpodlnikax_organv_vnutrshnx_sprav_Dopovd_z

матичних комплексних програм, спрямованих 
на конкретну дитину, її підтримку, виявлення 
першопричин ув’язнення та роботу з сім’єю, на 
сьогодні в жодній колонії не існує. Немає та-
кож спеціальних програм для дітей, які скоїли 
злочини, пов’язані з сексуальним та фізичним 
насильством, або до потрапляння у колонію 
вживали алкоголь, наркотичні чи токсичні ре-
човини.

В усіх виховних колоніях вільний час вихо-
ванців складає не більше двох годин на день, 
а зазвичай лише одну чи півтори години. При 
цьому найчастіше цей час вихованці проводять 
разом за переглядом телепередач чи написан-
ням листів, не маючи можливості обрати до-
звілля за власним смаком.

Режим і розпорядок дня у виховних ко-
лоніях суворо регламентовані та встановлені 
таким чином, щоб займати засуджених прак-
тично весь день. При цьому ступінь жорстко-
сті режиму визначається адміністрацією самої 
установи. Фактично необґрунтованими за своїм 
призначенням є такі практики деяких колоній: 
заборона використовувати власну постільну 
білизну і додаткові ковдри взимку, дозвіл ко-
ристуватися спортивною залою лише у вихідні 
дні, заборона перебувати у спальних кімнатах 
протягом дня, вільно виходити за межі гур-
тожитку, користуватися власним одягом у ви-
хідні дні, вимога прибирання кімнат 3-4 рази 
на день, заборона їсти власні харчі не у примі-
щенні їдальні тощо.

Окрім формальної структури з дотримання 
режиму, існує і неформальна. У 6 з 7 відві-
даних закладів адміністрація і персонал ви-
ховних колоній самоусуваються від виконан-
ня своїх обов’язків з охорони і підтримання 
безпеки існування і співіснування вихованців, 
перекладаючи свої функції на частину засу-
джених осіб (так званий «актив»). Це, зокрема, 
породжує неприпустимі засоби покарання та 
впливу на засуджених.134

Обмеження волі дитини у разі скоєння нею 
правопорушень здійснюється й через розгалу-
жену систему спеціалізованих закладів (школи 
соціальної реабілітації, центри медико-соціаль-
ної реабілітації тощо). Поміщення у ці заклади 

не може розглядатися як відбування дитиною 
кримінального покарання і, відповідно, як таке, 
що тягне за собою судимість чи будь-які інші 
негативні наслідки скоєння протиправного ді-
яння. Про це в нормативних актах і не йдеться, 
але фактично правозастосовна практика свід-
чить про обов’язкове врахування при вивченні 
біографії дитини таких фактів. При цьому це 
«врахування» завжди має негативний харак-
тер та оцінку.135

Варто зауважити, що дотримання прав ди-
тини під час утримання неповнолітніх у таких 
закладах мало чим відрізняється від їх утри-
мання у виховних колоніях, що підтвердже-
но результатами дослідження, проведеного 
в рамках НПМ у школах соціальної реабілі-
тації в Україні у 2013 році. Більш того, діти 
зустрічаються й із позасудовим поміщенням у 
подібні заклади, що не може застосовуватись 
на практиці й суперечить міжнародним та на-
ціональним стандартам136. Аналогічні висно-
вки містяться у моніторинговому звіті Коаліції 
щодо дотримання прав дитини у приймальни-
ках-розподільниках137. 

У положеннях про приймальники-розпо-
дільники для неповнолітніх не зазначено з 
достатньою чіткістю, які саме виховні заходи 
проводяться в таких установах, а передбаче-
на профілактична і виховна робота зводиться 
лише до слідчих заходів зі збирання інформа-
ції про можливу причетність неповнолітніх до 
злочинної діяльності. Дослідження в рамках 
моніторингу практики функціонування при-
ймальників-розподільників дає підстави для 
серйозних сумнівів у чіткому розумінні цілей 
утримання у них різних категорій дітей, які в 
багатьох випадках не мають конфлікту із зако-
ном. Доцільність «ізолювання» у багатьох ви-
падках не піддається правовому обґрунтуван-
ню, і воно може розцінюватись як порушення 
особистої свободи. Водночас, для цілей, пов’я-
заних зі здійсненням наглядових заходів ви-
ховного характеру, важко знайти обґрунтуван-
ня, з огляду на відсутність достатньої чіткості 
у визначенні того, які саме виховні заходи ма-
ють застосовуватись у такій установі.



58

Спеціальні заходи захисту

Діти з числа національних меншин чи тубільного населення

Попри запровадження Розпорядження 
КМУ від 11 вересня 2013 р. № 701-р «Про 
затвердження плану заходів щодо реалізації 
Стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини на 
період до 2020 року», комплексу заходів щодо 
запобігання дискримінації та/або соціалізації 
дітей з числа національних меншин фактично 
немає, зміни, які передбачали б норми безпо-
середньої дії, не виявлені. Наявне національне 
законодавство жодним чином не відображає 
сучасних потреб у врегулюванні цих питань. 

Як і в багатьох інших питаннях, пов’язаних 
з ромами, тотальна безграмотність у таборах 
утворила замкнене коло, яке неймовірно важко 
розірвати. Малограмотні батьки не здатні дати 
поштовх до розвитку своїх дітей, крім того, 
більшість із них не бачать великої потреби в 
освіті, адже їм самим вона не потрібна, тож і 
діти, на їхню думку, цілком здатні обійтися без 
неї.

В Україні освіта представників ромської на-
цменшини перебуває в глибокій кризі, яка по-
глиблюється і позбавляє ромську молодь будь-
яких шансів на покращення свого соціального 
становища, якщо не буде вжито серйозних і 
негайних заходів з метою зміни ситуації. Ціла 
генерація дітей зростає і готується до дорос-
лого життя таким чином, що у майбутньому в 
них дуже мало шансів уникнути бідності й со-
ціальної маргіналізації. 

Пряма відмова зараховувати ромських ді-
тей до загальноосвітніх та/або елітних шкіл – 
відома і загальнопоширена практика в Україні. 
Відповідної документації з цієї проблеми, од-
нак, немає, оскільки український уряд ніколи 
не вживав відповідних заходів для визначення 
розмірів і природи цього явища. Результатом 
відмов шкільних адміністрацій зараховувати 

ромських дітей до загальноосвітніх шкіл – іно-
ді з власної ініціативи, іноді внаслідок тиску 
батьків інших національностей – є те, що ром-
ські діти час від часу або постійно навчаються 
в спеціалізованих школах. Так, лише у Закар-
патській області функціонують до 20 повністю 
сегрегованих ромських шкіл. Більшість із них 
розташовані у старих будівлях без зручностей, 
які мають загальноосвітні школи, не мають 
спортзалів або спортмайданчиків, кафетері-
їв чи їдалень, обладнані мінімальним набором 
шкільних меблів і приладдя, підручників і 
книг, навчальних матеріалів. Туалети в них 
розташовані на вулиці, водопостачання немає.

На додачу до того, що ромські діти навча-
ються в неналежних і сегрегованих школах, 
іншим критичним явищем є тотальна відсут-
ність ромських студентів, які мали б загальну 
середню освіту. Частково це є наслідком се-
грегації ромських дітей, а також бездіяльності 
адміністрацій загальноосвітніх шкіл, які нічого 
не роблять для розв’язання існуючої пробле-
ми. Згідно з даними, отриманими Інститутом 
соціальних досліджень України, близько 50 % 
омських дітей регулярно не відвідують школу.

Однією з ключових проблем забезпечення 
доступної освіти для омських дітей є відсут-
ність у них можливостей відвідувати дошкіль-
ні заклади. Іноді причиною цього є внутрішні 
чинники, притаманні омській громаді – такі як 
відсутність транспорту, щоб возити дітей до 
дитсадка, брак коштів для придбання спеці-
ального приладдя, нерозуміння батьками важ-
ливості відвідування їхніми дітьми дошкільних 
закладів освіти. Також часто це є результатом 
дії дискримінаційних чинників – таких як тиск 
на адміністрацію з боку батьків не ромських 
дітей, які заявляють, що вони не хочуть, аби 
їхні діти навчалися разом з ромськими, а та-
кож небажання педагогів навчати ромів.

Комітет закликає державу-учасницю:
(a) без затримок прийняти проект комплексного антидискримінаційного закону відповідно до реко-
мендацій Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації (CERD/C/UKR/CO, (2006), пункт 18); 
(b) провести комплексне дослідження становища та користування правами представників етнічних 
меншин, які проживають на території держави-учасниці; на основі його висновків і отриманих даних 
розробити відповідні втручання з тим, щоб політика, заходи та інструменти держави застосовува-
лися без дискримінації та спрямовувалися на захист прав дітей, які належать до всіх меншин, і на 
забезпечення їхніх прав відповідно до Конвенції;
(c) активізувати зусилля щодо забезпечення прав на освіту всіх дітей, які належать до етнічних мен-
шин, приділяючи особливу увагу дітям ромської національності та дітям кримських татар, зокрема 
шляхом запровадження інклюзивних навчальних схем у системі загальної та середньої освіти.
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Ромські діти за відсутності дошкільного нав-
чання, вступаючи до середньої школи, виявля-
ються неспроможними швидко призвичаїтися 
до навчального процесу. Брак основних умінь 
і навичок, які закладаються під час занять у 
дошкільних закладах освіти, а також незнан-
ня української мови призводять до того, що 
ці діти виявляються неспроможними скласти 
вступні тести – вони просто не розуміють, чого 
від них хочуть. Держава не забезпечує сферу 
освіти ні додатковими ресурсами, ні можливос-
тями для навчання спеціальних педагогів, які 
були б спроможні у такій критичній ситуації 
забезпечити спеціалізоване навчання для дітей 
представників цієї нацменшини, що мало б на 
меті підняти рівень початкової освіти ромських 
учнів до рівня їхніх українських ровесників.

Законом України «Про засади запобігання 
та протидії дискримінації в Україні» термін 
«сегрегація» не визначається і не забороняєть-
ся як окрема форма дискримінації. Таку по-
зицію можна зрозуміти, зваживши на те, що 
класифікація сегрегації в рамках традиційно-
го антидискримінаційного законодавства ви-
кликає певні труднощі, адже сегрегація може 
бути як проявом, так і результатом прямої або 
непрямої дискримінації. Немає визначення се-
грегації й у Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод та в Європейській 
соціальній хартії, але питання сегрегації нео-
дноразово розглядалися та визнавалися по-
рушенням прав людини як Європейським су-
дом з прав людини (рішення у справах «D.H. 
та інші проти Чеської Республіки» (D.H. and 
Others v. Czech Republic) від 13.11.2007, «Гор-
ват і Кіш проти Угорщини» (Horvath and Kiss 
v. Hungary) від 29.01.2013) та Європейським ко-
мітетом з соціальних прав (рішення у справах 
«Європейський центр прав ромів проти Греції» 
(European Roma Rights Centre v. Greece) від 
08.12.2004, «Європейський центр прав ромів 
проти Італії» (European Roma Rights Centre v. 
Italy) від 07.12.2005). Водночас стаття ІІІ Між-
народної конвенції про ліквідацію всіх форм 
расової дискримінації, яка була ратифікова-
на Україною 21.01.1969 і сьогодні є частиною 
національного законодавства, чітко встанов-
лює заборону сегрегації: «Держави-учасниці 
особливо засуджують расову сегрегацію […] і 
зобов’язуються відвертати, забороняти і вико-
рінювати всяку практику такого характеру на 
територіях, які є під їх юрисдикцією». 

Наявність у Конвенції окремої статті, при-
свяченої питанню заборони сегрегації, зокре-
ма расової, свідчить про те, що вона розгля-
дається як окреме, споріднене, але відмінне 
від расової дискримінації правопорушення. 
Для розуміння суті сегрегації доцільно вико-
ристовувати визначення Європейської комісії 
проти расизму та нетерпимості, викладене у 
Загальнополітичній рекомендації № 7 (2002). 
Сегрегація – дії фізичної або юридичної особи, 
спрямовані на об’єктивно не обґрунтоване відо-
кремлення однієї людини від інших на підставі 
певних характеристик. Варто звернути увагу 
на те, що, на відміну від прямої або непрямої 
дискримінації, зокрема у тому визначенні, яке 
закріплене в Законі України «Про засади за-
побігання та протидії дискримінації в Украї-
ні», сегрегація є порушенням права на рівне 
ставлення незалежно від того, чи призводить 
вона до менш прихильного ставлення або менш 
сприятливого становища, чи ні.

Добровільне відокремлення від інших на 
підставі певних характеристик не підпадає 
під визначення сегрегації. Така добровільна 
самосегрегація, наприклад, може проявляти-
ся у створенні представниками національних 
меншин власних освітніх або інших приватних 
закладів з метою збереження своєї культури 
або мови, направленні батьками своїх дітей, які 
мають певну групу інвалідності, до спеціалізо-
ваних навчальних закладів. Проте в ході реалі-
зації політики на національному, регіональному 
або місцевому рівні, зокрема з метою забезпе-
чення принципу недискримінації, органам вла-
ди або місцевого самоврядування варто пере-
свідчитися, що добровільність самосегрегації 
в кожному конкретному випадку є реальною, 
а не вимушеною. Адже, можливо, наприклад, 
що батьки дітей ромської національної менши-
ни можуть і хочуть відправити свою дитину до 
звичайної, несегрегованої та інклюзивної шко-
ли або класу, але «добровільно» не робитимуть 
цього через побоювання того, що дитина в та-
кій школі зазнаватиме дискримінації.
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За період проведення АТО в Україні з’я-
вилась окрема категорія дітей, що потребують 
додаткового захисту – це діти – ВПО, що зали-
шили зону АТО без офіційних опікунів – бать-
ків або призначених за законом, але не мають 
статусу дитини-сироти або дитини, позбавле-
ної батьківського піклування. Згідно зі змінами, 
внесеними до Постанови КМУ № 866138, а саме 
доповненням постанови п. 24 «Статус сироти, 
якщо батьки не виконують свої обов’язки з 
причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з 
перебуванням батьків на тимчасово окупова-
ній території або території АТО, що підтвер-
джується актами» та доповненням Порядку 
розділом «Особливості провадження органами 
опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 
захистом прав дитини, переміщеної з тимчасо-
во окупованої території або району проведен-
ня АТО», до таких дітей засовуються такі самі 
загальні процедури, як і до дітей, позбавлених 
батьківського піклування, однак без урахуван-
ня того факту, що родичі, з якими у дитини 
склалися близькі стосунки і які мають бажання 
взяти таку дитину під опіку, у 90 % випадків 
не відповідають вимогам законодавства до сі-
мей, що можуть взяти дитину під опіку.

З урахуванням змін від 06.08.2014 до По-
станови № 905 «Про затвердження Поряд-
ку провадження діяльності з усиновлення та 
здійснення нагляду за дотриманням прав уси-
новлених дітей»139 щодо посилення перевірки 
потенційних усиновлювачів, процедура фак-
тично унеможливлює позитивне вирішення пи-
тання про опіку на користь родичів, які мають 
зв’язок з дитиною, але залишили зону АТО 
і тому не відповідають належним вимогам до 
всиновлювачів та опікунів.

«Тимчасовий порядок контролю за перемі-
щенням осіб, транспортних засобів та вантажів 
(товарів) через лінію зіткнення у межах Доне-
цької та Луганської областей»  визначає: «які 
народились у 1998 році і пізніше та не змог-
ли оформити паспорт громадянина України 
(внаслідок проживання у населених пунктах, 
на території яких органи державної влади 
тимчасово не здійснюють або здійснюють не в 
повному обсязі свої повноваження), здійсню-
ється за умови пред’явлення свідоцтва про на-
родження/копії свідоцтва про народження або 
будь-якого іншого документа, який дає можли-
вість ідентифікувати таких осіб, особи (осіб), у 
супроводі якої (яких) громадяни України, які 
не досягли 16-річного віку, виїжджають з не-

контрольованої території, та дозволом фізич-
ної особи;

[…] які не досягли 16-річного віку, здійс-
нюється за умови пред’явлення свідоцтва про 
народження дитини, будь-якого документа, 
визначеного статтею 5 Закону України «Про 
громадянство України» або статтею 2 Закону 
України «Про порядок виїзду з України і в’їз-
ду в Україну громадян України», особи (осіб), 
у супроводі якої (яких) громадяни України, які 
не досягли 16-річного віку, виїжджають з не-
контрольованої території, та дозволом фізич-
ної особи;

[…] дитини, яка народилась після початку 
проведення АТО, та внаслідок проживання у 
населених пунктах, на території яких органи 
державної влади тимчасово не здійснюють або 
здійснюють не в повному обсязі свої повнова-
ження, їй не було оформлено свідоцтво про на-
родження, здійснюється за умови пред’явлен-
ня будь-якого документа, визначеного статтею 
5 Закону України «Про громадянство України» 
або статтею 2 Закону України «Про порядок 
виїзду з України і в’їзду в Україну громадян 
України» особи (осіб), у супроводі якої (яких) 
дитина виїжджає з неконтрольованої терито-
рії, та дозволом фізичної особи». 

Однак на випадок, якщо дитина є дити-
ною-сиротою, або дитиною, що позбавлена 
батьківського піклування, а особа, що є її за-
конним опікуном, або заклад, у якому пере-
буває дитина, не має наміру залишати зону 
проведення АТО, у законодавстві відсутня 
процедура, за якою така дитина з метою захи-
сту свого права на життя може залишити зону 
проведення АТО.

Змінами від 12.06.2014 №919 до «Порядку 
реєстрації актів громадянського стану в Укра-
їні»141 передбачена можливість реєстрації актів 
громадянського стану, таких як народження, 
за межами зони АТО у будь-якому відділі дер-
жреєстрації актів громадянського стану.

Однак на цей час не вирішена проблема, 
пов’язана з тим, що форма медичного свідо-
цтва про народження 103/о, яка видається на 
не підконтрольних українському уряду тери-
торіях, має печатки самопроголошених респу-
блік, а тому органами реєстрації актів цивіль-
ного стану не приймається. Відповідно до вимог 
чинного законодавства України, у такому разі 
батьки дитини звертаються за встановленням 
факту народження до суду, що має свої не-

138  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF
139 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF 
140 http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=136476&cat_id=135945
141 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00
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142 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2811-12
143 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF
144 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF
145 За матеріалами Мониторинга отношения местного населения к внутренне перемещенным лицам. Обзор тенденций и динамики взаимоотношений. Прогнозы 
по развитию ситуации. – UNHCR, Крим SOS.

доліки. Скажімо, процедура розгляду такої 
справи іноді займає більше року, тоді як Зако-
ном України «Про державну допомогу сім’ям 
з дітьми»142 встановлений 12-місячний термін 
для звернення до органів соціального захисту 
населення з метою оформлення державної до-
помоги при народженні дитини.

Змінами від 22.10.2014 до Постанови КМУ 
№ 866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дити-
ни»143 додано розділ «Особливості проваджен-
ня органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, переміще-
ної з зони АТО», яким передбачено, що діти, 
які переміщуються з зони АТО без супроводу 
законних опікунів, підлягають посиленому до-
гляду,а відповідні органи надають статус си-
роти або дитини, що позбавлена батьківського 
піклування відповідно до п. 24 «Статус сиро-
ти, якщо батьки не виконують свої обов’язки 
з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з 
перебуванням батьків на тимчасово окупованій 
території або на території проведення АТО, що 
підтверджується відповідним актом».

Однак цим та іншими нормативними акта-
ми, наприклад, змінами від 06.08.2014 до По-
станови КМУ №905144, згідно з якою посиле-
но перевірку потенційних усиновлювачів, не 
враховано той факт, що особи з кола рідних, 
з якими у дитини склалися близькі стосунки 
та які претендують на встановлення над такою 
дитиною опіки з урахуванням виїзду із зони 
АТО, проживають в умовах, які майже уне-
можливлюють оформлення опіки відповідно до 
вимог чинного законодавства.

Вказані норми є по суті новими для укра-
їнського законодавства, в якому до 2014 року 
не було окремого напрямку, що стосувався б 
внутрішньо переміщених осіб, і це породжує 
швидкі, але багато в чому недосконалі зміни 
у законодавстві. На цей час законодавство, що 
стосується дітей ВПЛ, порушує норми ст. 3, 6, 
16, 18, 26 Конвенції ООН про права дитини. 

З 16 січня по 7 березня 2015 року було про-
ведено моніторинг ставлення місцевого насе-
лення до внутрішньо переміщених осіб у п’яти 
містах України: Києві, Херсоні, Харкові, Льво-
ві, Вінниці145.

Унаслідок того, що діти багато в чому ко-
піюють поведінку батьків, діти-переселенці 
стикаються з негативним ставленням до себе 

з боку однолітків. Хоча моніторинг показав, що 
ця тенденція не є загальною і залежить від пе-
дагогів та проведення систематичної роботи з 
дітьми з боку педагогів і психологів.

Наведемо приклад. Сергій, переселенець, 
батько Валерії: «Лера пропустила досить ве-
ликий період. Їй було дуже складно залишати 
рідні місця, і ми дуже сподівалися, що новий 
колектив прийме її нормально. Але ми поми-
лилися: їй було несолодко, тому що в новому 
класі діти стабільно вчилися в одному складі 
без змін багато років. А тут новенька дівчинка. 
Вони ставилися до неї з побоюванням, а коли 
дізналися, звідки вона переїхала, то агресія 
виплескувалася величезними порціями щодня. 
Ким тільки Леру не називали («сепаратист-
кою!») і куди тільки не посилали! Дитині не те, 
що вчитися було важко, вона морально була 
пригнічена. Друзів у класі особливо не було. 
Зараз ситуація вже краща». 

Крім цього, проблемною є позитивна дис-
кримінація переселенців, коли їм надаються 
місця у дитячих дошкільних установах поза-
чергово або вони звільняються від фінансової 
участі в житті класу. Так, у Харкові станом на 
5.02.2015 в електронній черзі вже записано 12 
000 дітей, на 2016 р. – 6000. Дітей переселенців 
же, як виняток, оформлюють у дитсадки без 
електронної черги. Якщо на 1.09.2014 в харків-
ських дитсадках їх було 900, то на 5.02.2015 
– вже 1200. З великою імовірністю можемо пе-
редбачити, що за тривалої позитивної дискри-
мінації настрій приймаючого суспільства може 
погіршитися.

Згідно з інформацією Уповноваженого Пре-
зидента України з питань мирного врегулюван-
ня ситуації в Луганській і Донецькій областях 
Ірини Геращенко, більше 60 % тих, хто став 
вимушеними переселенцями із зони конфлікту 
на Донбасі – жінки і діти. За її словами, у Де-
бальцевому, звідки після 28 січня 2015 р. поча-
ли евакуювати людей, з 10 000 осіб 1908 – діти. 
За інформацією Уповноваженого Президента 
України з прав дитини Миколи Кулеби (ста-
ном на 20 лютого 2015), за весь час військового 
конфлікту в Донецькій і Луганській областях 
було вбито більше 65 (не враховуючи 80 дітей, 
які загинули в результаті збиття літака Ма-
лайзійських авіаліній 17 липня 2014 р. – Прим. 
ред.) і поранено 127 дітей.

Загалом бойові дії створюють безліч про-
блем для дітей-переселенців. Вони залишають-
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ся сиротами, їхні батьки втрачають документи, 
діти отримують контузії, поранення і психоло-
гічні травми.

Згідно з інформацією директора Харків-
ського обласного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді Олени Хватинець, 
в області офіційно зареєстровано 1976 сімей 
переселенців, у яких ростуть 2823 дитини. За 
інформацією «Станції Харків», з 25.11.14 по 
28.02.15 на волонтерський пункт на Південному 
залізничному вокзалі Харкова звернулося 4509 
осіб, з них майже 900 – діти.

За інформацією волонтера-психолога 
«Станції Харків», психологи працюють з діть-
ми-переселенцями, у яких спостерігаються 
заїкання, енурез, нервові тики, істерики, на-
пади агресії та інші психологічні проблеми. Ці 
особливості поведінки можуть бути причиною 
нетерпимості до дітей-переселенців, насампе-
ред з боку інших дітей, у дитячих установах і 
місцях проживання переселенців.

Сім’ї переселенців з дітьми, у яких є гроші 
на оренду квартир, загалом не мають проблем 
зі зніманням, навпаки – орендодавці та ріел-
тери вважають їх більш надійними квартиро-
наймачами, ніж бездітних переселенців. Крім 
того, сім’ї з дітьми можуть розраховувати на 
адресну допомогу: за словами волонтерів, про-
хання про допомогу сім’ям з дітьми і безпосе-
редньо дітям завжди знаходять відгук (дитяче 
харчування, візочки, ліжечка і т. п). Також для 
дітей-переселенців окремо приносять іграшки, 
книги, канцтовари для школярів, матеріали 
для творчості.

За перші півтора місяці з моменту початку 
бойових дій Харкові та Харківській області ор-
ганізацією допомоги ромам «Чачімо» і «Станці-
єю Харків» було зафіксовано 486 ромів-пересе-
ленців із зони бойових дій (87 ромських сімей, 
представників чоловічої статі – 38,5%, жіночої 
– 61,5%, дітей у віці від 2 місяців до 5 років – 
138, людей похилого віку (від 70 до 85 років) 
– 47 осіб, вагітних – 14 осіб, одиноких мате-
рів – 36). Майже половина сімей ромів (46%) 
– багатодітні (сім’ї з однією дитиною – 8%, з 
двома дітьми – 4%, бездітні – 15%, з дорослими 
дітьми – 27%). Спостерігався високий відсоток 
грудних дітей у сім’ях ромів-переселенців (21% 
від числа всіх дітей). Незважаючи на об’єднав-
чий фактор спільної біди, бар’єр між ромами і 
оточенням тільки посилюється. Так, у селищах 
Буди і Високий Харківської області виникали 
локальні конфлікти на ґрунті нетерпимості між 
ромами-переселенцями і місцевим населенням. 
За інформацією Земфіри Кондур, віце-пре-
зидента Міжнародної благодійної організації 
«Ромський Жіночий Фонд «Чіріклі», в одному 
з сіл Київської області ромам-переселенцям 
з Донецька місцеві жителі забороняли брати 
воду в колодязі. А сільський голова іншого села 
на вимогу місцевого населення найняв автобус 
і вивіз усіх переселенців-ромів у місто, виста-
вивши на вулицю сім’ї з дітьми більше 55 осіб.
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• Забезпечити нормативне врегулювання питання захисту прав та інтересів дітей, розлучених із 
сім’єю, зокрема щодо:

• надання дитині, розлученій із сім’єю, статусу дитини, позбавленої батьківського піклуван-
ня, відповідно до законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організа-
ційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування»;

• влаштування дитини, розлученої із сім’єю, в сім’ї родичів, знайомих у разі наявності;

• повноважень законного представника дитини до набуття нею відповідного статусу або до-
сягнення повноліття;

• інформування законного представника дитини, розлученої із сім’єю, про рішення про на-
дання статусу або про відмову у визнанні біженцем чи особою, яка потребує додаткового 
захисту;

• ідентифікації жертв торгівлі людьми серед дітей, розлучених із сім’єю, під час проведення 
з ними співбесіди співробітниками міграційної служби. 

• Врегулювати процедуру добровільного повернення дитини, розлученої з сім’єю, до країни похо-
дження, за умови возз’єднання її з батьками, з урахуванням умов особистої безпеки та соціаль-
но-економічних умов, в які повертається дитина, думки дитини, а також строків перебування 
поза країною походження.

• Врегулювати порядок взаємодії органів опіки та піклування, територіальних підрозділів Управ-
ління кримінальної міліції у справах дітей МВС України, територіальних органів ДМС та Дер-
жавної прикордонної служби України щодо встановлення місця перебування дітей, розлучених 
з сім’єю, які перебувають у процедурі визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового 
захисту в Україні. 

• Здійснювати моніторинг діяльності в рамках затверджених методичних рекомендацій щодо роз-
шуку батьків або законних представників дітей, які не є громадянами України і звернулися до 
компетентних органів із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового 
захисту. 

• Внести зміни до законодавства України щодо реєстрації народження дитини – шукача захисту, 
смерті особи – шукача захисту, отримання ними ідентифікаційного номеру платника податків 
на підставі довідки про звернення за захистом в Україні. 

• Забезпечити безперешкодний доступ до освіти дитини – шукача захисту, розлученої з сім’єю, 
а також дітей – шукачів притулку в супроводі батьків (або одного з них) та вирішити питання 
щодо видачі таким дітям документів про освіту на підставі довідок про звернення за захистом 
в Україні. Нормативно врегулювати питання реєстрації на Зовнішнє незалежне тестування на 
підставі довідки про звернення за захистом в Україні та питання здобуття вищої або професій-
но-технічної освіти на підставі зазначеного документа. 

• Забезпечити врегулювання питання розміщення дітей, розлучених із сім’єю, зокрема приско-
ривши нормативне врегулювання, фінансування, створення та функціонування механізму по-
вернення, який враховуватиме найкращі інтереси дитини.

• Розглянути можливість забезпечення на державному рівні підготовки/навчання спеціалістів 
відповідних органів та служб (міграційної служби, служб у справах дітей, інтернатних закладів) 
для роботи з дітьми, розлученими з сім’єю.

• Забезпечити нормативне забезпечення та фінансування центру прийому та перебування ді-
тей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, та дітей, роз-
лучених із сім’єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додатко-
вого захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області.

• Запровадити міжвідомчу статистичну звітність щодо дітей, які відповідно до законів України 
«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» та «Про охорону 
дитинства» є дітьми, розлученими з сім’єю.
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• Терміново внести зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за сексуальні 
дії (або бездіяльність, що призвела до таких дій) відносно дітей.

• За результатами проведеного аналізу внести зміни до нормативних актів, що регулюють питан-
ня захисту дітей з числа ВПЛ, з метою вилучення з них норм, що грубо порушують норми Кон-
венції та негативно впливають на розвиток і забезпечення прав дітей цієї специфічної категорії.

• Система роботи з дітьми в конфлікті з законом та перевиховання дітей потребує докорінних 
змін і має трансформуватися у сучасну сервісну службу з надання ресоціалізаційних послуг з 
певними, чітко прописаними обмеженнями, які диференційовано обумовлені тяжкістю скоєного 
дитиною злочину. Також необхідно впроваджувати соціальні програми для дітей на рівні громад 
замість підтримки мереж закладів позбавлення дітей волі. 

• Будь-яке влаштування дитини в закриту установу має здійснюватись лише у виняткових ви-
падках і підлягати регулярному перегляду на предмет необхідності та прийнятності такого 
влаштування.

• Правила роботи закладів позбавлення волі повинні створити умови для мінімальної приватності 
кожного вихованця – починаючи від можливості усамітнитися до можливості зберігати особисті 
речі в окремому місці.

• Соціальна реабілітація дітей з девіантною поведінкою повинна більшою мірою використовувати 
можливості роботи психологів та соціальних працівників. Для цього в системі соціальної реа-
білітації необхідно збільшити кількість психологів-практиків, активно розвивати навчання й 
перепідготовку психологів за сучасними методами роботи з дітьми та сім’ями, використовувати 
супервізію їх роботи фахівцями; розвивати напрями роботи, що ґрунтуються на реабілітації 
родини в житті дитини.

• Створити умови, які зроблять неможливими випадки застосування незаконного насильства 
щодо дітей під час їх контактів з представниками органів внутрішніх справ. Для цього в усіх 
без винятку випадках, коли дитина вступає в контакт із міліцією, має бути забезпечено пові-
домлення родичів про контакт, ознайомлення дитини з її правами й гарантовано можливість 
одержання правової та медичної допомоги.

• Повинна існувати єдина вимога для всіх посадових і службових осіб, які працюють з дітьми, що 
мають конфлікт із законом, яка б визначала обов’язкову наявність певної кваліфікації (можли-
во, навіть додаткової освіти) та досвіду роботи саме з дітьми.

• Виправлення ситуації з доступом до освітніх послуг, а радше вирівнювання можливостей для 
представників ромської національної меншини користуватися цими послугами, потребує більш 
активних і системних заходів та дій. Такі дії можуть полягати у: перегляді елементів навчаль-
ного процесу та зміні навчальних програм і планів з урахуванням особливостей і потреб ром-
ської національної меншини; запровадженні додаткових навчальних занять для ромських дітей; 
активізації освітньої роботи безпосередньо на територіях ромських компактних поселень, зо-
крема через створення «мобільних шкіл»; запровадженні пільгових місць у навчальних закла-
дах, зокрема професійно-технічних і вищих, для студентів-ромів, які відповідають мінімальним 
критеріям для вступу, тощо.

• Необхідно скасувати практику расової сегрегації ромських дітей в освітній сфері, включно з 
існуванням спеціальних корекційних класів для розумово відсталих дітей та інвалідів, інших 
відокремлених і спеціалізованих освітніх практик, так само як інших форм расової сегрегації у 
шкільній системі. Запровадити всебічні десегрегаційні шкільні плани, згідно з якими діти ром-
ської національної меншини зможуть повною мірою реалізувати своє право на навчання; ввести 
ромських учнів до загальних класів і, в міру можливості та потреби, розробити і запровадити 
спеціальні програми з адекватним фінансуванням та людським ресурсом для полегшення пере-
ходу від сегрегаційної шкільної освіти до десегрегаційної.

• Необхідно внести зміни до статті 5 рамкового Закону «Про засади запобігання та протидії дис-
кримінації в Україні», визначивши сегрегацію як окрему форму дискримінації.


