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І. Вступ

Проект «Захист прав дитини в Чернігівській області», що став можливим завдяки фінан-
совій підтримці Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, є ініціативою нашої 
організації для виконання одного із найпріорітетніших стратегічних напрямків нашої діяль-
ності.  

На сьогодні в Україні проблеми з дотриманням прав дитини є особливо актуальними, 
оскільки фактично не є пріоритетними у політиці держави. Існуюче нормативно-правове за-
безпечення сфери захисту прав дитини є неналежним. Серед основних недоліків є: відсутність 
єдиного ставлення та підходу до питання захисту дитини; безсистемність, яка отримує свій ви-
раз у відсутності єдиної системи органів захисту прав дитини, алгоритму взаємодії між ними; 
застарілі форми роботи; застаріла нормативна база та відсутність механізмів реалізації існую-
чих нормативних положень. 

Комітет ООН з прав дитини визначив основні проблемні питання стосовно дотримання 
прав дитини та надав відповідні рекомендації Україні стосовно вирішення проблем, що існу-
ють.

Звичайно, виконання цих зауважень та рекомендацій – це завдання держави загалом, але 
справжні зміни залежать саме від регіонів та місцевих громад. Саме органи місцевої влади не 
тільки втілюють загальнодержавну політику, але й можуть ініціювати ефективні позитивні 
практики щодо реалізації прав дитини.

Саме на місцевому рівні ми можемо бачити недоліки та проблеми, а також те, наскільки є 
дієвими закони і що гальмує їх виконання на місцевому рівні. Тому в рамках своєї ініціативи 
ми хотіли дізнатись – чи існує взагалі місцева політика стосовно забезпечення прав дитини, в 
яких нормативних актах вона закріплена, чи діє вона на практиці, що гальмує втілення в жит-
тя цих законів?

Незважаючи на достатньо серйозні кроки на шляху до деінституціоналізації, досі великою 
проблемою, як в Україні загалом так і на регіональному рівні є існування системи фактично 
напівзакритих та закритих закладів, де перебувають діти у конфлікті з законом, шкіл-інтерна-
тів, інтернатів для дітей з проблемами фізичного та психічного розвитку.

На сьогодні в Чернігівській області функціонує 18 таких закладів, в яких перебувають 2233 
дитини.

Особливу стурбованість являють собою проблеми, пов’язані з несвоєчасним реагуванням 
держави на проблеми сімей, які перебувають у кризі, раннім виявленням таких сімей і орга-
нізацією державної підтримки з метою максимально можливих дій для залишення дитини в 
натуральній сім’ї. Громадська організація «МАRТ» брала участь у ряді моніторингів дитячих 
шкіл-інтернатів в рамках національного превентивного механізму, в ході яких виявлено знач-
ні порушення прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Мають місце по-
рушення прав дитини на належний захист житлових та майнових прав, виявлені проблеми з 
наданням реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю, має місце порушення права на приват-
ність та належні умови проживання дітей в школах-інтернатах. В стаціонарних інтернатних 
установах відсутні затверджені плани заходів з реорганізації, а персонал не поінформований, 
що існує взагалі національний план таких заходів. Незахищеність і відсутність перевірок та 
контролю призводить до порушення права на охорону здоров’я та ряду інших прав. Мають 
місце часті випадки жорстокого поводження та методів виховання, що принижують людську 
гідність дітей. 

Великою проблемою є незабезпечення фінансування видання навчальної літератури, ко-
рекційно-розвиткових засобів навчання для дітей з особливими освітніми потребами.

На місцевому рівні є практика органів влади щодо неправомірних обмежень прав дитини, 
викликана викривленим розумінням прав дитини.

Однією із причин є неузгодженість в діях місцевих служб та структур, що працюють в ін-
тересах дітей, та відсутність координації та взаємодії по забезпеченню та захисту прав дитини. 
Також, незважаючи на існуючу концепцію деінституціоналізації, не забезпечено прозорості та 
широкого висвітлення процесу реалізації кроків по деінституціоналізації в засобах масової ін-
формації. Місцеві ЗМІ мало приділяють уваги питанню прав дітей, а тим більше питанню прав 
дітей в інтернатних закладах. Таким чином, питання не актуалізовано для місцевої спільноти 
і не сприяє забезпеченню громадського контролю за дотриманням прав дитини.
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 Основною цільовою аудиторією проекту «Захист прав дитини в Чернігівській області» ста-
ли  представники ОГС, ЗМІ, соціальних служб та органів влади, які працюють в інтересах дітей. 

В рамках освітнього компоненту представники основної цільової аудиторії запрошені до 
участі у тренінгу в рамках проекту. Участь у тренінгу передбачала подальшу діяльність на міс-
цевому рівні, в ОТГ в інтересах дітей.

В рамках дослідницького компоненту здійснено аналіз міжнародного, національного та 
місцевого законодавства з прав дитини та здійснено моніторинг 10-ти закладів, де постійно 
перебувають діти без батьків або позбавлені батьківського піклування (школи-інтернати, на 
базі яких проходили виїзні заходи проекту). 

Проект спрямовано на захист прав дитини. Відповідно, вік представників групи, на захист 
чиїх прав спрямовано проект, – 18 років. Враховуючи вікові та психологічні особливості пред-
ставників цієї групи, юридичні правоздатність та дієздатність, безпосередній контакт в рамках 
проекту здійснювався, у разі необхідності, через законних представників дітей. 

Так, в рамках проекту юридичні консультації, правову та інформаційну допомогу в інтере-
сах дітей отримали 207 законних представників дітей, а також вихованці та персонал 10 закла-
дів, до яких було здійснено моніторингові візити. 

Поширення досвіду є складовою проекту. До робочої групи проекту ввійшли особи, які є 
експертами з прав дитини, брали участь у підготовці аналітичних матеріалів, звітів для аль-
тернативних доповідей у міжнародні інституції. Представники ОГС, ЗМІ, соціальних служб та 
органів влади, які працюють в інтересах дітей також отримали такий досвід та долучилися до 
процесу моніторингу дотримання прав дитини.  

Участь представників органів влади, які працюють в інтересах дітей є головним принци-
пом цього проекту. Так, представники органів місцевої влади стали союзниками в досягнення 
передбачених проектом завдань та результатів.

Організація має значний досвід в сфері захисту прав дитини, має за приклади стратегічні 
судові тяжби в інтересах дитини, проводить кампанії по окремих темах, має досвід у проведен-
ні моніторингів дотримання прав дитини та  планування дій за результатами моніторингів.

Питання захисту прав дитини для нас є одним із пріоритетних, тому ми щиро вдячні всім, 
хто доєднався до діяльності в рамках проекту та його реалізації! Ми будемо продовжувати ді-
яльність, спрямовану на захист прав дитини, взаємодію з органами влади в питанні захисту 
та реалізації прав дитини, протидії дискримінаційним практикам та напрацюванню політики 
стосовно захисту прав дитини як на національному, так і на місцевому рівні. Тож, долучайтесь!
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ІІ. Що таке права дитини?

В статті 1 Загальної декларації прав людини зазначено: «Усі люди народжуються вільними 
і рівними в своїй гідності і правах». Кожна людина володіє правами і свободами з моменту її 
народження. Чому тоді права дитини виділяють як окрему категорію? В чому різниця між до-
рослими та дітьми? «Дорослі грають важливу роль … у забезпечені дітей цукерками, печивом, 
жуйками та різноманітними іграшками», - каже Григорій Остер у своїй книжці «Шкідливі 
поради»1. Але якщо відкинути жарти, це дійсно важливі запитання, адже документи з прав 
людини стосуються кожної людини і вік тут не має особливого значення. 

Права дитини2 є категорією прав людини і витікають із гідності та неповтор-
ності кожної дитини як людської особистості.

Фахівці починають історичні нариси про розвиток прав дитини з випадку, що стався у 1874 
році в Балтіморі (США). Тоді на допомогу 8-річній Марі Елен Уільсон, яку систематично жор-
стоко била мати, прийшли члени місцевого відділення Товариства боротьби з жорстоким по-
водження з тваринами (Local Society for Prevention of Cruelty to Animals). Згодом починають 
виникати місцеві і міжнародні організації, що концентрують свою увагу на захисті дітей від на-
сильства, особливому ставленні до дітей, які порушили закон, опіці над занедбаними та бездо-
мними дітьми. Перша у світі організація із захисту дітей «Save the Children» виникла в Англії у 
1919 році. Ініціатором цього руху була Еглантін Джебб (Eglantyne Jebb), яка згодом розробила 
текст Декларації про права дитини (Женевська декларація 1924 року). У 1959 році в якості роз-
ширення цього документу Генеральною Асамблеєю ООН було проголошено Декларацію прав 
дитини, що включала 10 основних принципів. 

В 1920 році створюється Міжнародна рада допомоги дітям – «Union Internationale de 
Secours aux Enfants» (UISE). У 1946 році Генеральна асамблея ООН приймає рішення про ство-
рення ЮНІСЕФ (UNICEF) та розпочинає діяльність ЮНЕСКО, що зокрема сприяє розвитку 
просвітництва і шкільної освіти.

У 1890 році Конгрес криміналістів прийняв резолюцію, що визначала 14 років, як вік з 
якого настає кримінальна відповідальність, а в 1900 році у Чикаго створено перший суд для 
неповнолітніх, що передбачав особливий, м’якіший підхід до малолітніх злочинців.

У 1892 році створено Міжнародне товариство опіки над дитиною, а у 1913 році відбувається 
Перший  міжнародний конгрес опіки над дитиною.

У 1919 році вперше конвенцією Міжнародної організації праці (МОП) встановлюється мі-
німальний вік для працевлаштування у промисловості - 14 років. А у 1961 році було прийнято 
Європейську соціальну хартію стаття 7 якої передбачає захист дітей від важкої праці, що може 
спричинити шкоду їхньому здоров’ю або розвиткові; а також встановлює мінімальний вік для 
працевлаштування - 15 років.

При підготовці тексту використані матеріали видання Ельжбети Чиж «Права дитини», 
Гельсінський Фонд з Прав Людини (Варшава, Польща), Надхи, Варшава, 2003 р. В 1915 році 
у Норвегії на законодавчому рівні визнається рівність прав дітей, які були народжені у шлюбі 
та поза шлюбом. У 1948 році Генеральна асамблея ООН приймає Загальну декларацію прав 
людини, в якій зазначається: «Материнство і дитинство дають право на особливе піклування 
і допомогу. Всі діти народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні користуватись однаковим 
соціальним захистом»3. Згодом у рішенні Маркс проти Бельгії  Європейського суду з прав лю-
дини буде зазначено: «(…) національне законодавство більшості держав – членів Ради Євро-
пи, а разом з ними різноманітні акти міжнародного права еволюціонують у напрямку повного 
визнання рівноправності дітей, народжених поза шлюбом із «законнонародженими дітьми».

Беручи до уваги силу рішень Європейського суду з прав людини, Конвенція про захист прав 
людини та основоположних свобод, що була прийнята у 1950 році  (ратифікована Україною у 
1997 році) по суті створює більш ефективний механізм захисту, аніж спеціалізовані документи 
щодо захисту прав дитини.

Варто зазначити, що міжнародні договори про права людини створюють механізми захи-
сту прав дитини, як і будь-якої людини. Деякі із них, разом з цим, мають й окремі особливі 

1 «Вредные советы» - переклад автора
2 При підготовці тексту використані матеріали видання Ельжбети Чиж «Права дитини», Гельсінський Фонд з 
Прав Людини (Варшава, Польща), Надхи, Варшава, 2003 р. 
3 П. 2 стаття 25, Загальна декларація прав людини
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положення, що стосуються дитини. Такими документами є, наприклад, два міжнародні пакти 
ООН 1966 року: про громадянські  і політичні права та про економічні, соціальні і культурні 
права.  

Нарешті, фундаментом для міжнародного захисту прав дитини стала Конвенція ООН про 
права дитини, що була прийнята 20 листопада 1989 року. Цей день зараз є Міжнародним днем 
захисту прав дитини. Її ратифікувала рекордна кількість  держав – 195 держав.

Отже, права дитини як окрема категорія прав людини набули й набувають юридичного 
закріплення, базуючись на необхідності особливого ставлення, з урахуванням фізіологічних і 
психологічних особливостей, потреб дитини. 

В той же час, права дитини не слід ототожнювати з усіма елементарними потре-
бами дитини. Не існує закріпленого у документах права на виховання у щасливій 
родині або права на любов, хоча це надзвичайно важливі потреби для кожної лю-
дини, а для дитини  особливо.

Досить цікавим є відомий вислів виконавчого директора Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 
з 1995 по 2005 рр. - Керолла Белламі: «Із набранням чинності Конвенцією, те що вважалося 
потребами дитини, було піднято до рівня прав, а це вже складніше ігнорувати».

Конвенція встановлює статус дитини, виходячи із наступних положень:
▪ Дитина є самостійним суб’єктом і з причини фізичної та розумової незрілості потребує 

особливої турботи та правового захисту;
▪ Дитина як людська істота потребує поваги до її індивідуальності, гідності та недоторка-

ності особистого життя;
▪ Сім’я є найкращим середовищем для виховання дитини;
▪ Держава має підтримувати сім’ю, а не підміняти її у виконанні функцій.
Каталог прав дитини, що містить Конвенція базується на наступних принципах:
1. Принцип благополуччя дитини означає, що в усіх діях стосовно дітей, першочергова 

увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.
2. Принцип рівності означає, що всі діти, незалежно від кольору шкіри, статі, етнічного 

походження, є рівними перед законом.
3. Принцип поваги прав та відповідальності обох батьків означає, що держава поважає 

автономію сім’ї та обмежує своє втручання – лише у разі обґрунтованої необхідності.
4. Принцип допомоги з боку держави означає, що держава зобов’язана підтримувати і 

здійснювати соціальну допомогу сім’ям, особливо тим, які її потребують.
Права дитини, які містить Конвенція ООН з прав дитини (спрощений каталог):
▪ Дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку;
▪ Захист від дискримінації;
▪ Якнайкраще забезпечення інтересів дитини;
▪ Повага до прав батьків;
▪ Право на життя, виживання і вільний розвиток;
▪ Право на ім’я та набуття громадянства;
▪ Право знати своїх батьків і користуватися батьківською турботою;
▪ Право не розлучатися з батьками всупереч їхньому бажанню;
▪ Право підтримувати контакт з обома батьками;
▪ Право на возз’єднання з сім’єю, що знаходиться в іншій державі;
▪ Право вільно залишати будь-яку країну і повертатися в свою країну;
▪ Право вільно висловлювати свої думки з усіх питань.
▪ Свобода думки, совісті, релігії;
▪ Свобода асоціацій і мирних зібрань;
▪ Право на повну інформацію, що сприяє добробуту дитини; 
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▪ Право на користування послугами системи охорони здоров’я;
▪ Право користуватися благами соціального забезпечення;
▪ Право на освіту;
▪ Право на відпочинок і розваги;
▪ Право на захист від економічної експлуатації;
▪ Право на захист від незаконного зловживання наркотичними засобами, психотропни-

ми речовинами, від усіх форм сексуальної експлуатації та сексуальних розбещень;
▪ Право на гуманне поводження, на захист від незаконного та довічного позбавлення волі 

для дітей, що знаходяться у конфлікті із законом.
Про права дитини, як і про права людини, слід говорити з точки зору відносин 

«влада – особа». Якщо дитина має право, то держава зобов’язана гарантувати їй 
це право. Наприклад, право на освіту означає, що держава гарантує кожному доступ до осві-
ти, розробляє програми навчання, готує вчителів і т.д. Держава створює систему освіти і роз-
робляє правила, що регулюють її функціонування.

Але важливо, що держава не може аргументувати свою бездіяльність і відсутність гарантій 
з охорони прав дитини, тим, що її права порушуються приватними особами. Так, у справі «А 
проти Великобританії»4 Європейський суд зазначив: «Суд вважає, що зобов’язання Високих 
Договірних Сторін, відповідно до статті 1 Конвенції, - забезпечити кожному, хто перебуває під 
їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в Конвенції, разом  зі статтею 3 та вимагає від 
держав вжити заходів для захисту осіб, що перебувають під їх юрисдикцією,  від катування або 
нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження чи покарання, у тому числі з боку 
приватних осіб. Діти та інші вразливі особи, зокрема, мають право на захист у вигляді ефек-
тивного стримування таких серйозних порушень особистої недоторканності».

Права дитини, так само як і права людини, підлягають обмеженням, але лише та-
ким, які передбачені законом, встановленим в інтересах державної безпеки та 
громадського порядку, захисту здоров’я та моралі населення або захисту прав і 
свобод інших осіб і є необхідними в демократичному суспільстві. Варто зауважити, 
що свобода від тортур та жорстокого поводження, свобода від рабства не можуть бути обмеже-
ні за жодних обставин.

Якщо дитина має певне право, це означає що повинні існувати процедури його 
виконання (вимагання). Наявність права означає можливість висування вимог/оскаржен-
ня, інакше право залишається лише декларацією.

Права дитини не слід розглядати крізь призму стосунків «батьки – дитина». 
Діти належать владі батьків і саме батьки у першу чергу приймають рішення про їхнє вихо-
вання та світогляд. У батьків можуть бути дуже різні уявлення щодо того як виховувати свою 
дитину, і держава не може втручатися в це. Втручання можливе лише тоді, коли батьки не 
виконують своїх обов’язків стосовно дитини та зловживають своєю владою над нею. У статті 
2 до Протоколу №1 Європейської конвенції з прав людини зазначено, що «(…) Держава при 
виконанні будь-яких функцій,  узятих нею на себе в галузі освіти і навчання,  поважає  право  
батьків  забезпечувати  таку  освіту  і навчання відповідно до їхніх релігійних і світоглядних 
переконань». 

Права дитини жодним чином не ставлять під загрозу авторитет дорослих і автономність 
сім’ї. Держава, визнаючи автономність сім’ї, втручається у сімейні стосунки лише в особливих 
випадках, передбачених законом. 

У справі «Савіни проти України»5 Європейський суд наголошує, що «взаємна насолода 
від перебування разом батьків і дітей є фундаментальним елементом сімейного життя, а тому 
втручання до нього має відбуватися у вузьких рамках, визначених статтею 8 Конвенції. Суд 
також наголосив, що, незважаючи на певну свободу розсуду держави в справі відібрання дітей 
під державну опіку, відбирання дітей від батьків означає відрізання дітей від свого коріння, 
що може бути виправдане лише у виключних випадках. Наприклад, якщо дитину відбирають 
внаслідок існування небезпеки для неї, то ця небезпека вже реально повинна існувати».

В цій справі у багатодітної родини, в якій батьки є незрячими, було відібрано чотирьох 
4 A v. The United Kingdom, 23 September 1998. available at: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-58232
5 Савіни проти України (Application no. 39948/06), [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.
echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-90360
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дітей і розміщено в різних інтернатних закладах на досить великій відстані від місця прожи-
вання родини. Рішення щодо відібрання дітей базувались на тому, що подружжя, зважаючи 
на малозабезпеченість і особисті якості, не могло забезпечити дітей належним харчуванням, 
одягом, санітарними умовами та піклуванням про здоров’я, а також забезпечити їхню соці-
альну та освітню адаптацію. Зазначаючи важливість цих аргументів, Європейський суд проте 
не знайшов достатнього обґрунтування в аргументах уряду, що в інший спосіб проблему не 
можна було вирішити. Крім того, Суд зауважив, що багато висновків у справі були зроблені 
виключно на основі інформації органів влади, зібраних під час обстеження умов проживання 
дітей. Інших доказів як, наприклад, свідчення самих дітей, їхні медичні документи, свідчення 
сусідів, висновки педіатрів, у справі не було. При цьому не було вивчено, скільки саме і якої 
допомоги було надано подружжю (фінансової, соціальної чи консультування) і чому вона не 
виявилась ефективною та достатньою. Суд визначив, що держава не виконала свого обов’язку 
щодо поваги до сімейного життя, не вживши інших альтернативних заходів, аніж роз’єднання 
батьків і дітей.

Крім того, діти не були заслухані під час судового процесу, хоча старшій дитині на той час 
було 13 років. Окрім того, діти були розділені й поміщенні в різні заклади. Зокрема, двоє з них 
були достатньо далеко від батьків, щоб вони могли регулярно підтримувати контакти.

Тому Європейський суд дійшов до висновку, що хоча причини через які держава відібрала 
дітей були істотними, проте не настільки, щоб обґрунтувати таке серйозне втручання в сімей-
не життя Савіних.

Батьки є законними представниками дитини і представляють її перед держав-
ними органами, так само як і у випадках порушення її прав. Якщо батьки не в змозі 
піклуватися про дитину, держава зобов’язана надати їй соціальну опіку.

Права дитини, так само як і права людини, належать кожній дитині і не зале-
жать від виконання нею обов’язків.

Не можна позбавити прав, так само як не можна призупинити їхню дію. Якщо дитина не 
виконує своїх обов’язків, її можна покарати, наприклад, позбавивши заохочення чи привілеїв, 
але не можна позбавляти прав.

Права дитини не витікають із жодних виховних концепцій або теорій. Поняття 
«права дитини» не слід ототожнювати з антипедагогікою, «партнерським» або «безстресо-
вим» вихованням.

Права дитини – це в загальному розумінні – права людини, з тою лише різ-
ницею, що деякими правами діти починають користуватися в міру свого дорос-
лішання і усвідомлення свого положення. Не маючи юридичної дієздатності, діти не 
можуть самостійно реалізовувати  своїх прав, тому від їхнього імені діють батьки або законні 
представники. 
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ІІІ. Аналіз законодавства 

1. Стандарти в сфері опіки дітей, передбачені міжнародними документами
Документи
• Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 
• Конвенція ООН про права дитини 
• Європейська соціальна хартія 
• Конвенція про контакт з дітьми 
• Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та 

про поновлення опіки над дітьми
• Рекомендація № R (87) 6, Рада Європи, Комітет Міністрів
•  Рекомендація 1601 (2003), Рада Європи, Комітет Міністрів. 
•  Резолюція (77) 33, Рада Європи, Комітет Міністрів 
• Рекомендація (2005) 5, Рада Європи, Комітет Міністрів. Про права дітей, які перебува-

ють в закладах опіки 
• Заключні зауваження та рекомендації Комітету ООН з прав дитини: Україна. 09/10/2002
• Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
 Стаття 8. Право на повагу до приватного і сімейного життя
1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і ко-

респонденції. 
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права (…).
• Протокол № 7 до Конвенції, Ст. 5  
Подружжя мають рівні права та несуть рівну цивільно-правову відповідальність у стосун-

ках між собою та своїми дітьми (…).
Конвенція ООН про права дитини 
Стаття 5
Держави-учасниці поважають відповідальність, права і обов’язки батьків (…) опікунів чи 

інших осіб, що за законом відповідають за дитину, належним чином управляти і керувати ди-
тиною щодо здійснення визнаних цією Конвенцією прав і робити це згідно зі здібностями ди-
тини, що розвиваються.

Стаття 9
1. Держави-учасниці забезпечують те, щоб дитина не розлучалася з батьками всупереч їх 

бажанню 
2. Під час будь-якого розгляду (…) всім зацікавленим сторонам надається можливість бра-

ти участь у розгляді та викладати свою точку зору.
3. (…) право дитини, яка розлучається з одним чи обома батьками, підтримувати на регу-

лярній основі особисті відносини і прямі контакти з обома батьками, за винятком випадків, 
коли це суперечить найкращим інтересам дитини. (…)

Стаття 18
1. (…) принцип загальної та однакової відповідальності обох батьків за виховання і розви-

ток дитини 
Стаття 20
1. Дитина, яка тимчасово або постійно позбавлена сімейного оточення (…), має право на 

особливий захист і допомогу, що надаються державою.
2. Держави-учасниці (…) забезпечують зміну догляду за дитиною.
3. Такий догляд може включати, зокрема, передачу на виховання “кафала”, за ісламським 

правом, усиновлення або, за необхідності, направлення до відповідних установ по догляду за 
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дітьми. Під час розгляду варіантів зміни необхідно належним чином враховувати бажаність 
наступництва виховання дитини, її етнічне походження, релігійну і культурну належність і 
рідну мову.

Європейська соціальна хартія
Частина I
7. Діти та підлітки мають право на особливий захист від фізичних та моральних ризиків, на 

які вони наражаються (…)
13. Кожна малозабезпечена людина має право на соціальну та медичну допомогу (…)
14. Кожна людина має право користуватися послугами соціальних служб (…)
30. Кожна людина має право на захист від бідності та соціального відчуження (…)
Частина II
Стаття 14.  Право на користування послугами соціальних служб 
З метою забезпечення ефективного здійснення права на користування послугами соціаль-

них служб Сторони зобов’язуються: 
1. сприяти функціонуванню служб або створювати служби, які, завдяки використанню ме-

тодів соціальної роботи, сприяли б підвищенню добробуту і розвиткові як окремих осіб, так і 
груп осіб у суспільстві, а також їхній адаптації до соціального середовища; 

2. заохочувати окремих осіб та добровільні або інші організації до участі у створенні та 
функціонуванні таких служб

Стаття 16.  Право сім’ї на соціальний, правовий та економічний захист 
З метою забезпечення умов, необхідних для всебічного розвитку сім’ї, яка є головним осе-

редком суспільства, Сторони зобов’язуються сприяти економічному, правовому та соціально-
му захисту сімейного життя такими засобами, як соціальна допомога та допомога сім’ям з діть-
ми, фіскальні заходи, надання сім’ям житла, допомога щойно одруженим та інші відповідні 
засоби.

Частина III
Стаття 17. Право дітей та підлітків на соціальний, правовий та економічний захист 
З метою забезпечення ефективного здійснення права дітей та підлітків рости в умовах, які 

сприяють всебічному розвиткові їхньої особистості та їхніх фізичних і розумових здібностей, 
Сторони зобов’язуються самостійно або у співпраці з громадськими і приватними організація-
ми вживати всіх відповідних і необхідних заходів для:

c) надання захисту та спеціальної допомоги з боку держави дітям і підліткам,  які тимчасо-
во або постійно позбавлені допомоги з боку їхніх сімей;

Стаття 30.  Право на захист від бідності та соціального відчуження 
З метою забезпечення ефективного здійснення права  на  захист від бідності та соціального 

відчуження Сторони зобов’язуються:
a) у рамках загального та узгодженого підходу вживати заходів для надання особам, що 

живуть або можуть опинитися в ситуації соціального відчуження або бідності, а також членам 
їхніх сімей, ефективного  доступу, зокрема, до роботи, житла, професійної підготовки, освіти, 
культури і соціальної та медичної допомоги; 

b) переглядати ці заходи з метою їхнього коригування у разі необхідності.
Конвенція про контакт з дітьми
Стаття 4. Контакт між дитиною та її батьками 
1. Дитина та її батьки мають право встановлювати й підтримувати регулярний контакт 

один з одним.
2. Такий контакт може бути  обмежений  або  заборонений  лише тоді, коли це необхідно в 

найвищих інтересах дитини. 
3. Якщо підтримання неконтрольованого контакту з одним з батьків не відповідає найви-

щим інтересам дитини, то розглядається можливість контрольованого особистого контакту чи 
іншої форми контакту з одним з таких батьків.
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Стаття 5. Контакт між дитиною та особами, що не є її батьками 
1. З урахуванням найвищих інтересів дитини може бути встановлено  контакт між дитиною 

та особами, що не є її батьками, але мають сімейні зв’язки з дитиною.
 Міжнародні стандарти та національне право
Чому окрема увага приділяється дитині та її правам? 
Дитина, внаслідок її фізичної і розумової незрілості, потребує спеціальної охорони і піклу-

вання, включаючи належний правовий захист, як до, так і після народження…..
Декларація прав дитини Преамбула 
Як має здійснюватися приділення уваги дитині та її правам?
В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними 

установами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. 
Ст. 3 Конвенції про права дитини
Принцип “забезпечення якнайкращих інтересів дитини” - умови, які необхідно врахову-

вати при визначенні основних інтересів дитини у кожному конкретному випадку:
-  в якнайкращих інтересах дитини буде збереження її зв’язків із сім’єю, крім випадків, 

коли сім’я виявляється особливо непридатною або явно неблагополучною;
- в якнайкращих інтересах дитини буде забезпечення її розвитку у безпечному, спокійно-

му та стійкому середовищі, що не є неблагополучним.
При оцінці та визначенні найкращих інтересів дитини необхідно враховувати такі еле-

менти:
- погляди дитини;
- індивідуальність дитини;
- збереження сімейного оточення і підтримання відносин;
- піклування, захист і безпеку дитини;
- вразливе положення;
- право дитини на здоров’я;
- право дитини на освіту.
Роль міжнародних актів:
- спрямовують державу на забезпечення дотримання прав дітей; 
- допомагають в розробці і здійсненні законодавства, політики, програм та практики, які 

стосуються ключових питань, пов’язаних з дітьми;
- служать керівництвом для фахівців, які в своїй повсякденній практичній діяльності 

працюють з дітьми;
- надають допомогу особам, які працюють з дітьми, з тим щоб вони проявляли уважне 

ставлення до проблем, пов’язаних з дітьми.
Правові акти про права дитини – це система, яка має певні рівні:
• Міжнародний рівень
• Національний рівень
• Локальний рівень
 1. Ці акти стосуються як взагалі дитини, так і окремих її прав (право на життя, соціальні 

права на охорону здоров’я, усиновлення,  на захист від жорстокого поводження та насильства, 
на додаткові гарантії у суді);

2. Мають відповідні матеріальні (текстуальні) форми втілення - Декларації, Конвенції, 
принципи, резолюції, угоди, рекомендації, закони, накази, розпорядження;

Основні міжнародні акти про права дитини
- Женевська декларація прав дитини, 1924 р. 
- Декларації про права дитини 20 листопада 1959 року;
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- Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей 1990 р.;
- Конвенція про права дитини 20 листопада 1989 року;
- Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються відправлення правосуддя щодо не-

повнолітніх («Пекінські правила») 1985 р.
- Керівні принципи щодо дій в інтересах дітей в системі кримінального правосуддя (Ві-

денські керівні принципи)1997 р.
- Керівні принципи запобігання злочинності серед неповнолітніх ООН (Ер-Ріядські ке-

рівні принципи) 1990 р.
- Правила ООН щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі, 1990 р.
- Європейська конвенція про здійснення прав дітей, 1996р.
- Конвенція Ради Європи про контакт з дітьми, 2003 р. 
- Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута) 2008 р.
-  Європейська конвенція про репатріацію неповнолітніх, 1970 р.
- Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та 

про поновлення опіки над дітьми, 1980 р.
- Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального 

насильства 
- Керівні принципи Комітету Міністрів Ради Європи щодо судочинства, дружнього до ди-

тини, 2010 р.
Hard Law («жорстке право») / Soft Law («м’яке право»)
- «Жорстке право» посилається на юридичні зобов’язання, які є обов’язковими для сто-

рін і які можуть бути юридично виконані в суді; 
- Термін «м’яке право» використовується для позначення угод, принципів та декларацій, 

які не є юридично обов’язковими; 
Конвенція про права дитини
Визначає права дітей в державах-учасницях, є першим і основним міжнародно-правовим 

документом обов’язкового характеру, що присвячений широкому спектру прав дитини. Скла-
дається з 54 статей, що деталізують індивідуальні права осіб віком від народження до 18 років. 

Конвенція про права дитини
Стаття 37 
- заборона катування та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів 

поводження чи покарання, заборона смертної кари та довічного тюремного ув’язнення;
- заборона свавільного і незаконного позбавлення волі;
- гуманне ставлення до кожної позбавленої волі дитини і повага до гідності її особи;
- кожна позбавлена волі дитина має право на негайний доступ до правової та іншої відпо-

відної допомоги, а також право оскаржувати законність позбавлення її волі перед судом.
Стаття 39 
Держави вживають всіх необхідних заходів для сприяння фізичному та психологічному 

відновленню та соціальній інтеграції дитині-жертві будь-яких видів дій. Таке відновлення та 
реінтеграція мають здійснюватися в умовах, що забезпечують здоров’я, самоповагу і гідність 
дитини.

Стаття 40 
Кожній дитині, яку звинувачують у порушенні законодавства або у злочині, гарантується 
- презумпція невинності; 
- одержання правової допомоги при підготовці та здійсненні свого захисту;
- свобода від примусу щодо давання свідчень чи визнання вини;
- повна повага до її особистого життя, а також поводження з урахуванням її віку, обставин 

і добробуту. 
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Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються відправлення правосуддя 
щодо неповнолітніх («Пекінські правила»)

Визначають принципи поводження з неповнолітніми правопорушниками на всіх стадіях 
кримінального правосуддя, включаючи відбування кримінального покарання. Підкреслюють 
необхідність удосконалення системи правосуддя щодо неповнолітніх і одночасно прийняття 
заходів для розробки прогресивної соціальної політики у відношенні них. 

Керівні принципи Комітету Міністрів Ради Європи щодо судочинства, дружнього до дити-
ни 

Рада Європи ухвалила керівні принципи про правосуддя, дружнього до дітей, спеціально 
для того, щоб правосуддя завжди було доброзичливим до дітей, незалежно від того, хто вони 
і що вони зробили. 

- Мають рекомендаційний характер;
- Закріплюють модель правосуддя для дітей, яка відмінна від правосуддя для дорослих;
- Є основою розробки прогресивної соціальної політики у відношенні до неповнолітніх;
- Визначають принципи поводження з неповнолітніми на всіх стадіях правосуддя;
- Спрямовані на максимальне сприяння забезпеченню благополуччя неповнолітніх;
- Зводять до мінімуму необхідність втручання з боку системи правосуддя
«Загальні принципи», «Розслідування і судовий розгляд», «Винесення судового рішення 

та вибір заходу впливу», «Поводження з правопорушниками поза виправними установами», 
«Поводження з правопорушниками у виправних установах», «Дослідження, планування, роз-
робка та оцінка політики».

Національне законодавство про права дитини 
- Конституція України;
- Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»; 
- Закон України «Про охорону дитинства»;
- Закон України «Про соціальні послуги»;  
- Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»; 
- Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;
- Сімейний кодекс України; 
- Кодекс України про адміністративні правопорушення;
- Кримінальний кодекс України; 
- Кримінальний процесуальний кодекс України;
- Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалі-

зації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року».
Національні механізми захисту прав дитини 
Шляхи захисту прав дитини:
- самозахист дитини;
- захист з боку батьків;
- звернення до органів опіки та піклування;
- звернення до органів державної влади або місцевого самоврядування;
-  звернення до суду;
- звернення до громадських правозахисних організацій.
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Президент України Президент України – гарант прав і свобод людини і громадяни-
на (ст. 102 Конституції України)

Верховна 
Рада України

Верховна Рада України здійснює захист прав і свобод через від-
повідну законодавчу діяльність (ст. 92 Конституції України), 
призначає на посаду та звільняє з посади Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини (ст. 101 Конституції Украї-
ни)

Кабінет 
Міністрів України

Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина (ст. 116 Конституції Укра-
їни)

Уповноважений 
ВРУ з прав людини

Парламентський контроль за додержанням конституційних 
прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений 
Верховної Ради України з прав людини

Суди Згідно зі ст. 55 Конституції України права людини захищають-
ся судом
Судовий захист здійснюють як суди загальної юрисдикції, так і 
Конституційний Суд України

 

Керівні принципи, що стосуються правосуддя з питань, пов’язаних з участю дітей-жертв та 
свідків злочинів, містять оптимальні види практики, пов’язані з участю дітей-жертв та свідків 
злочинів.

- Право на гідне поводження та співчуття;
- Право на захист від дискримінації;
- Право на отримання інформації;
- Право бути заслуханою і висловлювати свої думки і побоювання;
- Право на ефективну допомогу;
- Право на особисте життя;
- Право на захист у важких ситуаціях під час процесу здійснення правосуддя;
- Право на безпеку;
- Право на відшкодування.
Керівні принципи запобігання злочинності серед неповнолітніх ООН (Ер-Ріядські керівні 

принципи)
Для ефективного попередження злочинності серед неповнолітніх необхідні зусилля всього 

суспільства в цілому з метою забезпечення гармонійного розвитку підлітків при повазі до їх 
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особистості та заохочення її розвитку з раннього дитинства.
Складові запобігання злочинності серед неповнолітніх: 
- процеси підготовки до життя в суспільстві (сім’я, освіта, громада, засоби масової інфор-

мації);
- соціальна політика;
- законодавство і відправлення правосуддя щодо неповнолітніх;
- дослідження, розробка політики і координація;
- національні механізми захисту прав дитини.
2. Огляд національного та регіонального законодавства у сфері забезпечення 

та захисту прав дитини в Україні.
Передмова про огляд

Мета огляду національного та регіонального6  законодавства7  полягає у спробі охаракте-
ризувати правову основу системи забезпечення та захисту прав дитини, дітей взагалі в Україні 
та дитинства як особливого періоду життя та розвитку людини. 

Очікувані результати огляду: 
-  з’ясувати стан дійсного закріплення прав дитини і діяльності по їх забезпеченню та захи-

сту як окремого напряму діяльності держави;
- ступінь відображення в нормативних актах відповідного обов’язку держави перед цією 

категорією осіб та інституційну сформованість комплексу заходів і системи органів, що їх реа-
лізують, з позиції їх наявності у законодавстві;

- навести загальну характеристику відповідності положень національного та регіонального 
законодавства, що спрямовані на забезпечення та захист прав дитини, основним міжнарод-
ним стандартам у цій сфері та визначити перспективи їх удосконалення.

Завданням огляду є:
- виявлення, систематизація та аналіз чинної нормативно-правової бази; 
- наведення характеристики та значення окремих актів в структурі правової основи систе-

ми забезпечення та захисту прав дитини в Україні;
- виявлення можливих недоліків та колізій у правовому регулюванні діяльності із забезпе-

чення та захисту прав дитини в Україні;
- опрацювання рекомендацій щодо перспектив удосконалення правової основи системи 

забезпечення та захисту прав дитини.
Джерельну базу аналізу складатимуть чинні нормативно-правові акти, норми міжнарод-

но-правових актів «жорсткого» та «м’якого» права, наукові розробки з питань форм та методів 
забезпечення та захисту прав дитини.

 Методологічний підхід та основні припущення огляду.
З метою забезпечення системного підходу та отримання обґрунтованих результатів огля-

ду, аналіз національного законодавства, яке регламентує діяльність у сфері забезпечення та 
захисту прав дитини в державі, буде спрямовано на відображення двох аспектів:

- по-перше, загальної характеристики (роль і функції) цих нормативно-правових актів як 
окремо, так і у їх взаємозв’язку, як правового підґрунтя для закріплення на рівні держави ді-
яльності у сфері забезпечення та захисту прав дитини в Україні, а також правового статусу 
дитини взагалі;

- по-друге, надати уявлення про сформованість, характер та ступінь прояву в діяльності 
держави та уповноважених державних органів окремого напряму реалізації державної полі-
тики забезпечення та захисту прав дитини в Україні. 

6 На прикладі Чернігівської області.
7 В цьому узагальненні в поняття «законодавство» включаємо закони України, чинні міжнародні дого-
вори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної 
Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх 
повноважень та відповідно до Конституції України і законів України (рішення Конституційного Суду України 
від 09.07.1998 № 12-рп/98)
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З цією метою огляду підлягає основний масив національного законодавства:
- по-перше, за юридичною силою і значенням в системі законодавства взагалі та системі 

законодавства про права дитини (ювенальне право8), а тому порядок розташування норматив-
но-правових актів чинного законодавства України за їх нормативною силою під час аналізу 
пропонується такий: 1) Конституція України; 2) міжнародні договори; 3) закони України.;

- по-друге, за характером норм права та їх спрямованістю, якими визначається статус ди-
тини в Україні, а також зміст і характер заходів щодо забезпечення та захисту прав дитини в 
країні, а тому кожний з цих моментів в законодавстві можна відобразити у контексті структу-
ри цієї правової основи: а) загальна правова основа (взагалі правовий статус дитини та його 
забезпечення як людини і громадянина), б) спеціальна правова основа (специфіка правового 
статусу дітей як окремої категорії населення України), в) реалізація на регіональному рівні 
(ступінь та характер врахування загального та спеціального правового регулювання в актах 
місцевих органів влади). 

Такий підхід до розуміння та сприйняття нормативно-правової бази (законодавства) доз-
воляє отримати більш чітке та повне уявлення про правову основу та характер діяльності щодо 
забезпечення та захисту прав дитини в Україні. 

Також, такий підхід дозволить опрацювати необхідні пропозиції щодо вдосконалення ін-
ституції, яка за своєю сутністю виступає формою реалізації системи захисту прав людини, яка 
потребує вдосконалення та приведення у відповідність до міжнародної практики та сучасних 
стандартів прав дитини.

Здійснення огляду полягає у:
- виявленні нормативно-правового джерела;
- наведенні ролі та характеристики функції нормативно-правового акту в механізмі забез-

печення та захисті прав дитини в Україні;
- приведенні окремих прикладів правових норм, які стосуються статусу дитини або діяль-

ності щодо забезпечення та захисту прав дитини в Україні.
Огляд загального законодавства.
До загального законодавства9, яким врегульовано діяльність щодо забезпечення та захисту 

прав дитини в Україні та визначається правовий статус дитини в Україні, слід віднести зокре-
ма наступні нормативно-правові акти: Конституція України, Конвенція ООН «Про права ди-
тини», Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Кримінальний кодекс України, 
Кримінальний процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, За-
кон України «Про освіту», та ряд інших. Насамперед увагу слід приділити актам, які регулю-
ють участь дітей у найбільш вагомих та найбільш розповсюджених видах суспільних відносин 
(цивільних, трудових, адміністративних, кримінальних та ряді інших).

Окремо слід звернути увагу і поставити на цьому додатковий акцент, щодо правової осно-
ви діяльності щодо забезпечення та захисту прав дитини в Україні обов’язково слід включити 
нормативно-правові акти, які передбачають загальновизнані права людини. Адже специфіч-
ний статус дитини і зосередження уваги саме на діяльності по забезпеченню та захисту прав 
дитини в Україні і основам правового статусу в них дитини, ніяким чином не позбавляють або 
не перешкоджають дитині користуватися загально визнаними правами людини. Так, в преам-
булі Конвенції ООН про права дитини прямо вказано, що: «Організація Об’єднаних Націй у 
Загальній декларації прав людини та в Міжнародних пактах про права людини проголосила 
і погодилась з тим, що кожна людина має володіти всіма зазначеними у них правами і сво-
бодами без якої б то не було різниці за такими ознаками, як раса, колір шкіри, стать, релігія, 
політичні або інші переконання, національне або соціальне походження, майновий стан, на-

8 Ювенальне право – це комплексна галузь українського права, що є ціннісно орієнтованою системою 
матеріальних, процесуальних та організаційних правових норм, спрямованих на забезпечення виживання, ро-
звитку та соціалізації дитини, шляхом закріплення особливого статусу дитини як суб’єкта права, встановлення 
компетенцій інших суб’єктів права, зобов’язаних опікуватися справами дітей, і регулювання відносин, одним із 
учасників (безпосереднім або через представника) яких є дитина (Крестовська Н. М. Ювенальне право України: 
генезис та сучасний стан : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Н. М. Крестовська; наук.консультант Ю. 
М. Оборотов; Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2008. – с. 28.).
9 Існує також ціла низка нормативно-правових актів, які регламентують діяльність державних органів 
та органів місцевого самоврядування, установ та закладів в Україні, у тому числі діяльність яких стосуються і 
забезпечення та захисту прав дитини, однак, в цьому аналізі ми не брали їх до уваги.
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родження або інші обставини» [10]. 
І тому, безумовно, ці акти є частиною правової основи системи діяльності із забезпечення 

та захисту прав дитини в Україні. А до їх числа слід віднести як акти національного законодав-
ства (Закони України «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про соціальні послуги»), так і акти 
міжнародного права, які ратифіковані Україною (Конвенція про захист прав людини і осново-
положних свобод, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (зокрема статті 23 і 
24), в Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (стаття 10) та ряд інших).

Наведемо більш детальний огляд загальних актів.
Конституція України (визначає права та обов’язки держави перед особою, а також пра-

ва та обов’язки особи перед державою, встановлює гарантії та механізми захисту прав осо-
би): ст. 3 (Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов’язком держави); ст. 21 (Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах); ст. 
24 (Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом), ст. 28-
50 (Особисті, соціальні, економічні та культурі права громадянина України) ст. 51 (Сім’я, ди-
тинство, материнство і батьківство охороняються державою); ст. 52 (Діти рівні у своїх правах 
незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке 
насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються законом. Утримання та виховання 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава 
заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.); ст. 53 (Кожен має право на осві-
ту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою).

Конвенція ООН «Про права дитини» (Конвенція про права дитини) (Конвенцію ра-
тифіковано Постановою ВР 789-XII від 27.02.91) – основний міжнародний правовий акт, який 
визначає права дітей в державах-учасницях, а також встановлює обов’язки держави по їх за-
безпеченню. Ратифікація Україною цього акту надає йому статус частини національного зако-
нодавства України (ст. 9 Конституції України). Таким чином держава повинна не тільки забез-
печити дітям можливість користуватися відповідними правами, що передбачені у Конвенції 
про права дитини, а й забезпечити дію відповідних механізмів їх реалізації, охорони та захисту 
на випадок порушення. Важлива роль у цьому має надаватися, безпосередній реалізації норм 
Конвенції про права дитини як правових норм прямої дії, включення її положень у зміст під-
законних нормативно-правових актів, та відображення у змісті діяльності державних органів 
та їх посадових осіб, уповноважених на забезпечення та захист прав дитини в Україні. 

Європейська конвенція про здійснення прав дітей (ЄКЗПД) (Ратифікація - 
03.08.2006, Набрання чинності для України - 01.04.2007) (надання дітям процесуальних прав 
та сприяння здійсненню ними цих прав при участі в розгляді судовим органом справ, що сто-
суються дітей). Предметом ЄКЗПД є підтримка прав дітей, забезпечення надання їм процесу-
альних прав та полегшення застосування ними цих прав шляхом забезпечення того, щоб діти 
особисто або через інших осіб чи органи були проінформовані та допущені до участі у розгляді 
судом справ, що їх стосуються [11]. Дія цієї Конвенції поширюється на розгляд судами справ, що 
стосуються: усиновлення дитини; встановлення опіки, піклування над дитиною; визначення 
місця проживання дитини; позбавлення або оспорювання батьківських прав; інших питань 
про відносини між батьками та дитиною; будь-яких інших питань, що стосуються дитини осо-
бисто, а також питань її сім’ї (у тому числі її виховання, поновлення батьківських прав, управ-
ління її майном) (Закону України «Про ратифікацію Європейської конвенції про здійснення 
прав дітей»). Вбачається необхідність більш широкого врахування положень цієї конвенції в 
змісті пов’язаних із нею законодавчих актів України, а саме Сімейного кодексу України, Ци-
вільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України. 

Також це стосується і таких міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, як Конвенція про контакт з дітьми, Конвенція про ци-
вільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, Європейська конвенція 
про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення 
опіки над дітьми, Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної екс-
плуатації та сексуального насильства, Конвенція про цивільно-правові аспекти 
міжнародного викрадення дітей. Питання безпосереднього застосування вказаних між-

10 Конвенції ООН про права дитини: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021
11 Мамич О. В. Конвенція Ради Європи «Про здійснення прав дітей» 1996 р. та виконання її положень 
в Україні / О. В. Мамич // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 64. - С. 40-46. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_64_7
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народно-правових актів як частини національного законодавства є актуальним. Так, у Мініс-
терстві юстиції України відмічають, що протягом 5 років чинності для України міжнародної 
Конвенції про контакт з дітьми громадяни України жодного разу не використали можливості, 
які надає цей правовий документ для реалізації права на контакт [12].

Сімейний кодекс України (визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові пра-
ва і обов’язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав 
та обов’язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім’ї та родичів, пи-
тання усиновлення, опіки та піклування над дітьми, патронату над дітьми та прийомної сім’ї): 
ст. 3 (Сім’я є первинним та основним осередком суспільства. Дитина належить до сім’ї своїх 
батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає), ст. 6 (Дитина: 1. Правовий статус дитини має 
особа до досягнення нею повноліття. 2. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею 
чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнад-
цяти років), ч. 7 ст. 7 (Дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, які вста-
новлені Конституцією України, Конвенцією про права дитини, іншими міжнародними пра-
вовими актами, визнаними в Україні); ст. 171 (Дитина має право на те, щоб бути вислуханою 
батьками, іншими членами сім’ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а 
також питань сім’ї). Сімейний кодекс України в цілому забезпечує реалізацію прав дитини, 
передбачених ст. ст. 7-9, 20, 21 Конвенції про права дитини. Слід зазначити, що за останні роки 
до Сімейного кодексу України було внесено більш ніж 15 змін та доповнень, спрямованих саме 
на посилення захисту прав дитини, особливо в частині права на утримання дітей батьками. 
Такий підхід, коли зміст прав дитини та їх гарантії у певній сфері суспільних відносин ціле-
спрямовано удосконалюються, слід вітати і пропонувати його застосування до інших норма-
тивно-правових актів, де закріплені права дитини та їх гарантії. 

Цивільний кодекс України (ЦК України) - регулює особисті немайнові та майнові 
відносини та права особи (цивільні відносини), у тому числі питання цивільної дієздатності, 
опіки та піклування, що відповідає правам, передбаченим у ст. ст. 27-37, 41-42, 54 Конституції 
України та ряді інших. Щодо дитини як учасника цивільних правовідносин, то цей акт вста-
новлює такі важливі норми, як: ст. 25 визначає, що здатність мати цивільні права та обов’язки 
(цивільну правоздатність) мають усі фізичні особи, а цивільна правоздатність фізичної особи 
виникає у момент її народження. Окремо встановлено обсяг цивільної дієздатності фізичної 
особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа) (часткова цивільна дієздатність) 
(ст.31), а також цивільної дієздатності фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти 
років (неповнолітня особа) (неповна цивільна дієздатність) (ст.32). З метою розширення здат-
ності дитини (неповнолітньої) брати участь у суспільних відносинах Цивільний кодекс Украї-
ни передбачає можливість надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла 
шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана 
матір’ю або батьком дитини (ст.35), адже за загальним правилом повну цивільну дієздатність 
має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття) (ст.34).

ЦК України також встановлює і певні гарантії майнових прав дитини, наприклад, встанов-
лює, що правочин (дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та 
обов’язків), що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтер-
есам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей (ст. 203)

Окремо відмітимо, що ЦК України додатково закріплює передбачені Конституцією Украї-
ни особисті немайнові права особи. Зокрема такі, що забезпечують: 

- природне існування фізичної особи (гл. 21, а саме: ст. 281. Право на життя; ст. 282. Право 
на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров’ю; ст. 283. Право на охорону здоров’я; ст. 
284. Право на медичну допомогу (фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років і яка зверну-
лася за наданням їй медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір методів лікування 
відповідно до його рекомендацій); ст. 285. Право на інформацію про стан свого здоров’я (бать-
ки (усиновлювачі), опікун, піклувальник мають право на інформацію про стан здоров’я дити-
ни або підопічного); ст. 286. Право на таємницю про стан здоров’я; ст. 288. Право на свободу 
(забороняються будь-які форми фізичного чи психічного тиску на фізичну особу, втягування 
її до вживання спиртних напоїв, наркотичних та психотропних засобів, вчинення інших дій, 
що порушують право на свободу); ст. 289. Право на особисту недоторканність (фізичне пока-
рання батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками, вихователями малолітніх, 
неповнолітніх дітей та підопічних не допускається); ст. 291. Право на сім’ю; ст. 292. Право на 
опіку або піклування; ст. 293. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля; 

12 Українці жодного разу не скористалися можливостями конвенції про контакт з дітьми: https://minjust.
gov.ua/news/ministry/ukraintsi-jodnogo-razu-ne-skoristalisya-mojlivostyami-konventsii-pro-kontakt-z-ditmi-15654
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- соціальне буття фізичної особи (гл. 22, а саме: ст. 294. Право на ім’я, ст. 295. Право на 
зміну імені; ст. 296. Право на використання імені; ст. 297. Право на повагу до гідності та честі; 
ст. 300. Право на індивідуальність; ст. 301. Право на особисте життя та його таємницю; ст. 302. 
Право на інформацію; ст. 305. Право на ознайомлення з особистими паперами, які передані 
до фонду бібліотек або архівів; ст. 306. Право на таємницю кореспонденції; ст. 307. Захист 
інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відео зйомок; ст. 308. Охорона 
інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах; ст. 309. 
Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості; ст. 310. Право на міс-
це проживання; ст. 311. Право на недоторканність житла; ст. 312. Право на вибір роду занять; 
ст. 313. Право на свободу пересування; ст. 314. Право на свободу об’єднання; Ст. 315. Право на 
мирні зібрання). 

Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПК України) - встановлює порядок 
здійснення цивільного судочинства, а також визначає права та обов’язки його учасників. Щодо 
дітей, то цей кодекс передбачає як додаткову гарантію забезпечення захисту прав малолітніх 
або неповнолітніх осіб під час розгляду справи, крім загальних прав та обов’язків учасників 
справи, те, що малолітня або неповнолітня особа відповідно до ст. 45 ЦПК України має також 
додаткові процесуальні права: 

1) безпосередньо або через представника чи законного представника висловлювати свою 
думку та отримувати його допомогу у висловленні такої думки; 

2) отримувати через представника чи законного представника інформацію про судовий 
розгляд; 

3) здійснювати інші процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки, передбачені 
міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України (на-
приклад, Конвенцією про права дитини). 

На суд покладено обов’язок сприяти створенню належних умов для здійснення малоліт-
ньою або неповнолітньою особою її прав. Також гарантією прав малолітніх або неповнолітніх 
осіб під час розгляду цивільної справи, є те, що суд з власної ініціативи має право збирати до-
кази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи лише у випадках, коли це необхідно 
для захисту малолітніх чи неповнолітніх осіб (ст. 13), 

ЦПК України також передбачає, що права, свободи та інтереси малолітніх осіб віком до 
чотирнадцяти років, а також осіб віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, захищають 
у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші особи, визначені 
законом. Але суд може залучити до участі в таких справах і саму неповнолітню особу (ст. 59). 
Містить ЦПК України також і особливі правила порядку допиту малолітніх і неповнолітніх 
свідків (ст. 232). Хоча особливих правил щодо виступу малолітніх і неповнолітніх учасників 
справи, надання ними пояснень, подання ними клопотань та заяв Цивільний процесуальний 
кодекс України не передбачає.

Кодекс законів про працю України визначає правові засади і гарантії здійснення гро-
мадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці, 
що відповідає правам, передбаченим у ст. ст. 43-45 Конституції України. Щодо дітей, то у ньо-
му містяться дві групи гарантії:

- по-перше, власне щодо неповнолітніх (ст. 24 Додержання письмової форми трудового 
договору є обов’язковим при укладенні трудового договору з неповнолітнім; ст. 187. Права 
неповнолітніх у трудових правовідносинах; ст. 188. Вік, з якого допускається прийняття на ро-
боту; ст. 189. Облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років; ст. 190. Роботи, на яких за-
бороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років; ст. 191. Медичні огляди осіб 
молодше вісімнадцяти років; ст. 192. Заборона залучати працівників молодше вісімнадцяти 
років до нічних, понаднормових робіт і робіт у вихідні дні; ст. 193. Норми виробітку для моло-
дих робітників; ст. 194. Оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій 
тривалості щоденної роботи; ст. 195. Відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років; ст. 
196. Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; ст. 197. Надання молоді першого робо-
чого місця; ст. 198. Обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років; ст. 199. 
Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб; ст. 200. 
Участь молодіжних організацій у розгляді питань праці і побуту молоді). Але доволі часто фа-
хівці відмічають недотримання вказаних норм КЗпП, тобто залучення дітей до праці із пору-
шенням вимог законодавства [13];

- по-друге, щодо реалізації права на працю особами (як правило, батьками), які мають ма-

13 «Малі трударі». Як порушують трудові права неповнолітніх? https://www.radiosvoboda.org/a/1140431.
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лолітніх або неповнолітніх дітей (ст. 51. Скорочена тривалість робочого часу встановлюється 
для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років 
(учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень; ст. 55. 
Заборона залучення до роботи в нічний час 1) вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до 
трьох років; 2) осіб, молодше вісімнадцяти років; ст. 63. Заборона залучення до надурочних 
робіт вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, осіб, молодше вісімнадцяти 
років, 3) працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних учи-
лищах без відриву від виробництва, в дні занять; ст.. 175 Обмеження праці жінок на роботах у 
нічний час; Ст. 176 Заборона залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох 
років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження; ст. 177. 
Обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей 
з інвалідністю, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження; ст. 178. Переведення на 
легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; ст. 179. Відпустки 
у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною; ст. 180. Приєднання щорічної від-
пустки до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами; ст. 181. Порядок надання відпустки для 
догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи; ст. 182. Відпустки жінкам, які усиновили 
дітей; ст. 182-1. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з 
інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи; ст. 183. Перерви для годування дитини; ст. 184. 
Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають ді-
тей; ст. 185. Надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, 
путівок до санаторіїв та будинків відпочинку і подання їм матеріальної допомоги; ст. 186. Об-
слуговування матері на підприємствах, в організаціях; ст. 186-1. Гарантії особам, які виховують 
малолітніх дітей без матері). Питання щодо вказаних вище норм, як правило, стосуються їх 
реальної реалізації роботодавцями, які не завжди дотримуються вказаних вимог. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) регулює питан-
ня адміністративної відповідальності та порядок провадження у справах про адміністративні 
правопорушення. Щодо дітей, то згідно КУпАП адміністративній відповідальності підлягають 
особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятиріч-
ного віку (ст. 97), до осіб які цього віку не досягли ніякі заходи адміністративного впливу не 
застосовуються. 

Щодо неповнолітніх, як правило, застосовується заходи впливу, передбачені статтею 24-1 
цього Кодексу (1) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпі-
лого; 2) попередження; 3) догана або сувора догана; 4) передача неповнолітнього під нагляд 
батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за 
їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання). Науковцями та практиками зверта-
ється увага на їх низьку ефективність [14;15], адже вони за своєю сутністю є заходами виховання. 
Але за вчинення окремих найбільш суспільно небезпечних дій (ст. 44. Незаконні виробництво, 
придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних ре-
човин без мети збуту в невеликих розмірах; ст. 51. Дрібне викрадення чужого майна; ст. 121. 
Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями 
безпеки або мотошоломами; ст. 130. Керування транспортними засобами або суднами особа-
ми, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом 
лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції; ст. 173. Дрібне хуліганство; 
ст. 185. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громад-
ського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбов-
ця), неповнолітніх підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. При 
цьому адміністративні заходи застосовуються з урахуванням вікових особливостей таких осіб 
(наприклад, суспільно корисні роботи призначаються на строк від ста двадцяти до трьохсот 
html
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років: http://dsp.gov.ua/roman-cherneha-vid-rozuminnia-ditmy-toho-shcho-vony-pratsiuiut-nelehalno-zalezhyt-
ikhnie-stavlennia-do-nezadeklarovanoi-pratsi-v-maibutnomu/
Коломієць О. О. Дитяча праця в Україні: детермінанти, характеристики, мінімізація соціальних ризиків / О. О. 
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15 Кукшинова О. О. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх / О. О. Кукшинова // 
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шістдесяти годин і виконуються не більше восьми годин, а неповнолітніми - не більше двох го-
дин на день (ст. 31-1 КУпАП), а громадські роботи виконуються неповнолітніми не більш як дві 
години на день (повнолітні чотири години на день (321-2 КУпАП). Вчинення правопорушення 
неповнолітнім є обставиною, що пом’якшує відповідальність за адміністративне правопору-
шення (ст. 34 КУпАП). Але як недолік КУпАП слід зазначити відсутність тільки загальнови-
знаних положень, пов’язаних із застосуванням заходів примусу від імені держави (наприклад, 
презумпція невинуватості), а взагалі відсутність приписів, які б регламентували особливості 
провадження у справах про адміністративні правопорушення неповнолітніх [16]. Є лише поо-
динокі приписи, наприклад щодо того, що інтереси особи, яка притягається до адміністратив-
ної відповідальності, і потерпілого, які є неповнолітніми у справах про адміністративні право-
порушення, мають право представляти їх законні представники (батьки, усиновителі, опікуни, 
піклувальники) (ст. 270 КУпАП).

Слід зазначити, що КУпАП містить низку захисних норм щодо дій, які завдають шкоду 
правам та інтересам неповнолітніх, наприклад: Стаття 156 продаж пива (крім безалкоголь-
ного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 
років; Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу; Стаття 180. Доведення 
неповнолітнього до стану сп’яніння; Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх 
замінюють, обов’язків щодо виховання дітей та ряд інших. 

Кримінальний кодекс України (КК України в редакції вiд 05.04.2001 р.) визна-
чає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, 
що їх вчинили. Щодо дітей, то згідно КК України кримінальній відповідальності підлягають 
особи, які досягли на момент вчинення кримінального правопорушення шістнадцятирічного 
віку, але за вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів кримінальна відповідаль-
ність настає з 14 років (наприклад, за умисне вбивство (статті 115-117), умисне тяжке тілесне 
ушкодження (стаття 121) тощо) (ст. 22 КК України). Такий вік кримінальної відповідальності 
відповідає існуючим міжнародним стандартам у цій сфері (п. а ч. 3 ст. 40 Конвенція про права 
дитини). 

Кримінальна відповідальність неповнолітніх в Україні має власну специфіку, адже особли-
вості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх окремо врегульовано у розді-
лі XV КК України. Щодо неповнолітніх, застосовуються деякі види покарання, але з певними 
обмеженнями (ст. 98 КК України), а довічне позбавлення волі взагалі не застосовується. Та-
кож до неповнолітніх замість покарання можуть застосовуватися примусові заходи виховного 
характеру, передбачені ст. 105 КК України.

 До числа обставин, які пом’якшують покарання, віднесено вчинення злочину неповно-
літнім (ст. 66 КК України). Хоча на рівні держави визнана необхідність подальшого удоскона-
лення форм і засобів кримінально-правового впливу на неповнолітніх, а також системи при-
мусових заходів виховного характеру [17]. У свою чергу, вчинення злочину щодо малолітньої 
дитини або у присутності дитини, вчинення злочину з використанням малолітнього визнаєть-
ся КК України обставинами, які обтяжують покарання (ст. 67 КК України).

Слід зазначити, що КК України містить цілу низку захисних норм стосовно дій, які безпо-
середньо завдають шкоду правам та інтересам неповнолітніх (ст. 137 Неналежне виконання 
обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей; ст. 150-1 Використання малолітньої дити-
ни для заняття жебрацтвом; ст. 156 Розбещення неповнолітніх; ст. 164 Ухилення від сплати 
аліментів на утримання дітей; ст. 304 Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, Стаття 
323 Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу; Стаття 324 Схиляння неповнолітніх 
до вживання одурманюючих засобів тощо), або передбачає, що вчинення певних дій обтяжує 
відповідальність правопорушника (ч. 3 ст. 120 Доведення до самогубства, якщо воно було вчи-
нене щодо неповнолітнього; ч. 2 ст. 115 КК України Умисне вбивство малолітньої дитини або 
жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності; ч. 2 ст. 140 КК України Неви-
конання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх про-
фесійних обов’язків, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому, ч. 2 ст. 149 КК 
України Торгівля людьми, вчинена щодо неповнолітнього, ч. 2 ст. 315. Схиляння до вживання 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене щодо неповнолітнього 
тощо). 

16 Кукшинова О. О. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх / О. О. Кукшинова // 
Митна справа. - 2015. - № 5. - С. 55-63. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.
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17 Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року: https://www.
kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5c1/ba2/475/5c1ba2475a767801297692.doc
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Зазначимо, що одним з нововведень КК України стало включення до нього Розділу XIII-1. 
Обмежувальні заходи, якими регламентовано застосування даних заходів до осіб, які вчини-
ли домашнє насильство, а також ст. 126-1. «Домашнє насильство» та ст. 390-1. «Невиконання 
обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або не проходження програми для кривд-
ників».

Кримінальний процесуальний Кодекс України в редакції вiд 13.04.2012 (КПК Укра-
їни) регламентує порядок розслідування та судового розгляду справ про правопорушення не-
повнолітніх, у тому числі і тим, яким призначають примусові заходи виховного характеру). 
В структурі КПК України міститься ціла низка норм, які спрямовані на забезпечення прав та 
законних інтересів неповнолітніх-учасників кримінального провадження. Так, насамперед у 
ч. 2 ст. 10 КПК України вказано, що у випадках і порядку, передбачених цим Кодексом, пев-
ні категорії осіб (неповнолітні) під час кримінального провадження користуються додатко-
вими гарантіями. Започатковано у КПК України і спеціалізацію уповноважених на ведення 
кримінального провадження осіб (суддів (ч. 14 ст. 31 КПК України), слідчих (ч. 2 ст. 484 КПК 
України)), на жаль, щодо прокурорів та адвокатів така норма відсутня. Стосовно прокурорів 
така спеціалізація регламентується відомчими підзаконними нормативно-правовими актами 
(Положення про управління ювенальної юстиції Генеральної прокуратури України, наказ Ге-
неральної прокуратури України 11 квітня 2016 року № 14518)). 

Фактично щодо процедури розслідування та судового розгляду кримінальних правопо-
рушень, вчинених неповнолітніми, у КПК України, окрім загальних правил, застосовуються 
спеціальні правила, передбачені главою 38 КПК України (Кримінальне провадження щодо 
неповнолітніх). Ця глава містить два параграфи: § 1. Загальні правила кримінального прова-
дження щодо неповнолітніх та § 2. Застосування примусових заходів виховного характеру до 
неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності. Норми вказаної глави спря-
мовані на забезпечення врахування особливостей неповнолітніх як учасників кримінального 
провадження. Зокрема в ч. 2 ст. 484 КПК України вказано, що під час кримінального прова-
дження щодо неповнолітнього всі особи, які беруть у ньому участь, зобов’язані здійснювати 
процесуальні дії в порядку, що найменше порушує звичайний уклад життя неповнолітнього 
та відповідає його віковим та психологічним особливостям, роз’яснювати суть процесуальних 
дій, рішень та їх значення, вислуховувати його аргументи при прийнятті процесуальних рі-
шень та вживати всіх інших заходів, спрямованих на уникнення негативного впливу на непо-
внолітнього. 

У ст. 485 КПК України акцентовано увагу на необхідності додаткового встановлення низки 
обставин, які стосуються неповнолітнього, а саме: повні і всебічні відомості про особу непо-
внолітнього; ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння; умови життя та виховання 
неповнолітнього тощо.

Містить КПК України і певні процедури пом’якшення покарання (Глава 35. Кримінальне 
провадження на підставі угод, зокрема угоди про примирення) або застосування до неповно-
літнього обвинувачованого примусових заходів виховного характеру, які не є покаранням (ст. 
497 КПК України).

Зазначимо, що КПК України містить і норми, якими визначено особливості поводження із 
неповнолітніми потерпілими та свідками (ст. 226. «Особливості допиту малолітньої або непо-
внолітньої особи» та ст. 354. «Особливості допиту малолітнього або неповнолітнього свідка чи 
потерпілого»). Передбачена також і участь законного представника, педагога, психолога або 
лікаря у слідчих (розшукових) діях за участю малолітньої або неповнолітньої особи (ст. 227 
КПК України). Однак загальні процесуальні дії (ознайомлення із документами кримінального 
провадження, розгляд в суді клопотань потерпілого тощо) КПК України не передбачає.

До числа додаткових гарантій прав неповнолітніх у кримінальному проваджені слід також 
віднести участь їх законних представників (законних представників підозрюваного, обвину-
ваченого, свідка) (ст. 44, 59 КПК України), обов’язкова участь захисника для неповнолітнього 
підозрюваного, обвинуваченого (ст. 52 КПК України). Проте норма щодо обов’язкової участі 
адвоката для неповнолітнього потерпілого в КПК України не передбачена. Хоча відповідно до 
Закону України «Про безоплатну правову допомогу» право на безоплатну вторинну правову 
допомогу (здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну 
правову допомогу, в судах, інших державних органах) мають діти, у тому числі діти-сироти, 
діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обста-
винах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту.
18 Положення про управління ювенальної юстиції Генеральної прокуратури України, наказ Генеральної 
прокуратури України 11 квітня 2016 року № 145 http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_
t=fsfile&_c=download&file_id=170545
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В цілому можна відмітити, що КПК України містить значну частку норм, присвячених за-
безпеченню прав та законних інтересів неповнолітніх. Однак, це не означає, що ці норми у 
повному обсязі враховують існуючі міжнародні стандарти у цій сфері, насамперед, Мінімальні 
стандартні правила ООН, які стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пе-
кінські правила») та Керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, 
дружнього до дітей. Насамперед, це стосується більш повної реалізації у КПК України принци-
пу першочергової уваги приділенню якнайкращому забезпеченню інтересів дитини (ст. 3 Кон-
венції про права дитини). Те, що КПК України має більш повно враховувати вимоги міжнарод-
них стандартів кримінального судочинства щодо неповнолітніх, є визнаним на рівні держави 
фактом. На це зокрема вказується у Національній стратегії реформування системи юстиції 
щодо дітей на період до 2023 року [19]. В Державній соціальній програмі «Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року [20] зазначається, 
що є потреба у створенні системи правосуддя, дружнього до дитини, а саме: впровадження ді-
євих форм і методів профілактики вчинення правопорушень дітьми; удосконалення системи 
захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення; розвиток системи правосуддя, 
дружнього до дитини; впровадження ювенальної юстиції; врахування найкращих інтересів та 
думки дитини під час прийняття рішень. 

Кримінальний виконавчий кодекс України (КВК України) регламентує порядок 
і умови виконання та відбування кримінальних покарань. У КВК України міститься окрема 
гл. 21 «Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками і 
неповнолітніми», яка регламентує особливості відбування покарання у виховних колоніях (ст. 
143), заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх (ст. 144, 
145), переведення чи залишення засуджених із виховної колонії до виправної колонії (ст. 147, 
148), участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених неповнолітніх (ст. 149). 
Передбачає КВК України і певні норми щодо особливостей відбування неповнолітніми окре-
мих видів покарання: громадських робіт (ст. 38) та арешту (ст. 51). Закріплена у КВК України 
вимога роздільного тримання засуджених до позбавлення волі у виправних і виховних коло-
ніях, а саме у колоніях встановлюється роздільне тримання: чоловіків і жінок, неповнолітніх 
і дорослих. 

Існують обмеження щодо застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і 
зброї до неповнолітніх, наприклад, до засуджених неповнолітніх гамівна сорочка не засто-
совується, також забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і 
зброю до неповнолітніх, крім випадків вчинення ними групового або збройного нападу, який 
загрожує життю і здоров’ю персоналу колонії чи інших осіб, або збройного опору. 

Однак, вважається за доцільне приведення правового регулювання застосування кримі-
нальних покарань щодо неповнолітніх у відповідність із вимогами міжнародних стандартів 
у цій сфері, зокрема вимогами частини 4-5 Мінімальних стандартних правил ООН, які сто-
суються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила»), Мінімальних 
стандартних правил поводження з в’язнями, Правил Організації Об’єднаних Націй щодо за-
хисту неповнолітніх, позбавлених волі, тощо.

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» визначає зміст права на безо-
платну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безо-
платної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги. 
В цьому законі окрему увагу приділено питанням забезпечення прав дитини на безоплатну 
правову допомогу. Так, право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституці-
єю України та цим Законом мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України (ч. 1 ст. 
8), у тому числі і неповнолітні. 

У свою чергу, право на безоплатну вторинну правову допомогу мають «діти, у тому числі 
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних жит-
тєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, - на 
всі види правових послуг (захист, здійснення представництва), передбачені частиною другою 
статті 13 цього Закону» (п. 2 ч. 1 ст. 14). Зокрема в ч. 2 ст. 3 Закону України «Про охорону 
дитинства» зазначено, що держава гарантує всім дітям рівний доступ до безоплатної право-
вої допомоги, необхідної для забезпечення захисту їхніх прав, на підставах та в порядку, вста-
новлених законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги. 

19 Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року: https://www.
kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5c1/ba2/475/5c1ba2475a767801297692.doc
20 Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/453-2018-п
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Однак проблемним питанням у реалізації цього інституту залишається механізм реалізації 
можливого звернення дитини по безоплатну правову допомогу, доступність для дитини (ін-
формаційна, територіальна тощо) та ефективність надання такої допомоги. Так, відповідно до 
ст. 10 цього закону звернення про надання одного з видів безоплатної первинної правової до-
помоги (правових послуг з надання правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових 
питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру; надання допомоги в 
забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації), що стосуються дітей, 
надсилаються або подаються їх законними представниками. Є підстави вважати, що це поло-
ження обмежує можливості дитини на отримання безоплатної правової допомоги, особливо 
у випадку, коли відповідна правова допомога потрібна з приводу незаконних дій її законних 
представників.

 Закон «Про звернення громадян» забезпечує реалізацію громадянами України, пра-
ва вносити в органи державної влади та об’єднання громадян пропозиції щодо  поліпшення їх 
діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громад-
ських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для відстоювання своїх прав 
і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Проблемним у реалізації цього інституту залишається питання можливості безпосередньої 
реалізації неповнолітнім свого права на звернення. Законом передбачена заборона відмови 
в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, 
стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення (ст. 7), але 
відповідно до ст. 16 цього закону скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається 
їх законними представниками. Зазначене положення було предметом розгляду Конституцій-
ного суду, проте його  неконституційність була визнана лише в частині звернення зі скаргою в 
інтересах недієздатних осіб їх законними представниками.

 Щодо неповнолітніх це питання взагалі не розглядалося.  Дана норма не відповідає вимо-
гам ст. 12 Конвенції про права дитини (Держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сфор-
мулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються 
дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю). 
Але відмітимо, що ст. 9 Закону України «Про охорону дитинства» передбачає, що діти ма-
ють право звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ, організацій, засобів масової інформації та їх посадових осіб із зауваженнями та 
пропозиціями стосовно їхньої діяльності, заявами та клопотаннями щодо реалізації своїх прав 
і законних інтересів та скаргами про їх порушення. Констатуємо, що має місце колізія норм, 
яка повинна бути усунена. 

В огляді також відмітимо і низку законів України, якими регулюється діяльність з приводу 
окремих явищ, що становлять загрозу правам та свободам дитини. 

Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» визначає систему захо-
дів в Україні, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів та зловживання ними. Зокрема, окрім системи заходів щодо профілактики 
та протидії цьому явищу, вказаний закон містить положення про примусове лікування осіб, 
хворих на наркоманію (ст. 16) - неповнолітня особа, яка досягла шістнадцятирічного віку, яка 
визнана хворою на наркоманію, але ухиляється від добровільного лікування або продовжує 
після лікування вживати наркотичні засоби без призначення лікаря і відносно якої у зв’язку з її 
небезпечною поведінкою до органів Національної поліції або прокуратури звернулися близькі 
родичі чи інші особи, за рішенням суду може бути направлена на лікування від наркоманії до 
спеціалізованих лікувально-виховних закладів терміном до одного року (спеціалізовані ліку-
вальні і лікувально-виховні заклади для неповнолітніх визначаються центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я). Це примусове лі-
кування також може бути застосоване судом, незалежно від призначеного покарання, до осіб, 
які вчинили злочини та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб (ст. 
96 КК України).

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» визна-
чає організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, основні на-
прями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 
спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства. 

Зокрема суб’єктами правового регулювання у цьому законі є як дитина-кривдник (особа, 
яка не досягла 18 років та вчинила домашнє насильство у будь-якій формі), так і дитина, яка 
постраждала від домашнього насильства (особа, яка не досягла 18 років та зазнала домаш-
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нього насильства у будь-якій формі або стала свідком (очевидцем) такого насильства) (ст. 1). 
Передбачена у цьому законі ціла система запобігання домашньому насильству (Розділ III), 
система надання допомоги та захисту постраждалим особам (Розділ IV), а також система спе-
ціальних заходів щодо протидії домашньому насильству (Розділ V). Зокрема в цьому законі 
окремо визначені права постраждалої дитини, реалізація яких забезпечується з урахуванням 
найкращих інтересів дитини, її віку, статі, стану здоров’я, інтелектуального та фізичного роз-
витку (ст. 22).

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 
спрямований на реалізацію конституційних гарантій права громадян на соціальний захист - 
забезпечення рівня життя не нижчого від прожиткового мінімуму шляхом надання грошової 
допомоги найменш соціально захищеним сім’ям. Так, ст. 5 цього закону передбачає, що для 
кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рі-
вень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини 
з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утриму-
ється матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) 
цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою 
матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю I або 
II групи, - на 20 відсотків. Також ця стаття встановлює, що 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.

Закон України «Про соціальні послуги» визначає основні організаційні та правові 
засади надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах 
та потребують сторонньої допомоги. Закон визначає соціальні послуги як комплекс заходів з 
надання допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих 
обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв’язання їхніх життєвих проблем 
(ст. 1). Щодо суб’єктів отримання соціальних послуг, то ст. 7 цього закону передбачає, що соці-
альні послуги державними та комунальними суб’єктами, а також іншими суб’єктами, що на-
дають соціальні послуги із залученням бюджетних коштів, в обсягах, визначених державними 
стандартами соціальних послуг, безоплатно надаються, у тому числі і дітям та молоді, які зна-
ходяться у складній життєвій ситуації у зв’язку з інвалідністю, хворобою, сирітством, безпри-
тульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і жорстоким ставленням у сім’ї. Однак є питання 
щодо дієвості інституту соціальних послуг, їх поширеності та доступності для осіб, які їх потре-
бують, поінформованості таких осіб про механізми отримання таких послуг, а також достат-
ність їх фінансування. Адже без цього інститут соціальних послуг стає лише декларативним 
атрибутом соціальної держави і не сприяє в дійсності захисту прав та інтересів неповнолітніх.

Основи законодавства України про охорону здоров’я визначають правові, органі-
заційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Україні, регулюють суспільні від-
носини у цій сфері з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, 
високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що 
шкідливо впливають на їх здоров’я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності 
та смертності, поліпшення спадковості. Зокрема Розділ VII «Охорона здоров’я матері та дити-
ни», який містить такі статті: ст.57. Заохочення материнства. Гарантії охорони здоров’я матері 
та дитини; ст.58. Забезпечення медичною допомогою вагітних жінок і новонароджених; ст.59. 
Піклування про зміцнення та охорону здоров’я дітей і підлітків; ст.60. Забезпечення дітей і 
підлітків медичною допомогою; ст.61 Дитяче харчування; ст.62. Контроль за охороною здо-
ров’я дітей у дитячих виховних і навчальних закладах; ст.63. Державна допомога громадянам 
у здійсненні догляду за дітьми з дефектами фізичного або психічного розвитку; ст.64. Пільги, 
що надаються матерям в разі хвороби дітей; ст.65. Контроль за трудовим і виробничим нав-
чанням та умовами праці підлітків; ст.66. Обов’язкові медичні огляди працюючих підлітків.

Однак, основне питання стосується реального гарантування права дитини на охорону здо-
ров’я та забезпечення їй можливості отримати відповідні медичні послуги. Так, свого часу у 
Альтернативному звіті про реалізацію Україною положень конвенції ООН про права дитини 
2002–2008 вказано, що чинне законодавство не забезпечує реалізації норм Конституції Укра-
їни в частині належного фінансування та створення умов для безоплатного і належного ме-
дичного обслуговування, внаслідок чого стан здоров’я дітей 0–14 років включно продовжує 
залишатися незадовільним.

 Суттєво переважаюча кількість медичних закладів, особливо в сільській місцевості, пра-
цюють в умовах застарілої матеріальної бази, не маючи елементарних препаратів та матеріа-
лів для надання первинної медичної допомоги. А принцип рівності при наданні медичної до-
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помоги дітям найчастіше порушується внаслідок різного матеріального стану їхніх батьків [21]. 
На цей час ситуація так і не змінилася. Так, у Рекомендації парламентських слухань на тему: 
«Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист» від 22 лютого 2017 року вказано, 
що особливе занепокоєння учасників парламентських слухань викликає ситуація із забезпе-
ченням права дітей на охорону здоров’я [22]. Все це суперечить вимогам ст. 24 Конвенції про 
права дитини, відповідно до якої держави-учасниці визнають право дитини на користування 
найбільш досконалими послугами системи охорони здоров’я та засобами лікування хвороб і 
відновлення здоров’я.

Стратегії, концепції та державні цільові програми.
 Окремо слід вказати, що стосовно тих чи інших напрямків діяльності держави, які мають 

відношення до забезпечення та захисту прав неповнолітніх, що віднайшли своє відображення 
у наведених та низці інших законів України, як правило, органами виконавчої влади (Кабінет 
Міністрів України), приймаються відповідні акти, метою яких є затвердження програм або 
планів дій у відповідній сфері. Такі акти забезпечують більш повну та системну реалізацію 
положень відповідних законів. Наприклад, до їх числа у досліджуваній сфері можна віднести 
такі акти як: 

- Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування;

- Стратегія розвитку освіти на період до 2021 року та відповідний план заходів;
- Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року;
- Стратегія розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року;
- Державна цільова програма «Національний план дій з реалізації Конвенції про права 

інвалідів» на період до 2020 року;
- Концепція Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Кон-

венції ООН про права дитини на період до 2021 року»;
- Національна стратегія у сфері прав людини на період до 2020 року та відповідний план 

дій;
- Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 

2020 року;
- Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2016-2020 роки;
- Національна стратегія реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року.
Однак питання щодо цих стратегій, концепцій та державних цільових програм стосується 

їх виконання та досягнення тих цілей, задля досягнення яких ці акти було ухвалено. Напри-
клад за результатами дослідження стану виконання державних цільових програм у 2017 році 
встановлено, що із 24 державних цільових програм (ДЦП) у 2017 році: 3 ДЦП – не фінансува-
лись; 3 ДЦП – не подано фінансової звітності про виконання паспорту бюджетної програми; 
4 ДЦП – обсяги використаних коштів не узгоджуються з показниками фінансової звітності; 
6 ДЦП – державним замовником - координатором не забезпечено збір звітної інформації від 
державних замовників та виконавців; 6 ДЦП – не відповідають вимогам законодавства у сфері 
розроблення та виконання державних цільових програм; 20 ДЦП – по яких державним за-
мовником не було здійснено аналіз ефективності їх виконання; 5 ДЦП - порушено строк по-
дання звітності. І як висновок вказується, що державні цільові програми так і не стали дієвим 
та ефективним інструментом розв’язання найважливіших проблем розвитку держави, окре-
мих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць. Вони виконують роль 
“формального документу з декларацією про наміри щось зробити” [23]. І наведений висновок 
цілком можна віднести до вказаних вище актів (стратегій, концепцій та цільових програм), які 
тим чи іншим чином стосуються окремих питань забезпечення та захисту прав дітей. 
21 Альтернативному звіті про реалізацію Україною положень конвенції ООН про права дитини 2oo2–
2oo8^ https://www.unicef.org/ukraine/report-ukr.pdf
22 Рекомендації парламентських слухань на тему: «Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, 
захист» від 22 лютого 2017 року: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-19
23 Стан виконання державних цільових програм у 2017 році: Департаментом економічної стратегії та 
макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2018 https://www.
google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj32_GfuL7hAhWNxIsKHQyqA4QQFjA
BegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.me.gov.ua%2FDocuments%2FDownload%3Fid%3De3f907ff-e639-459e-af0f-
4fd5157f8a1a&usg=AOvVaw0SymVb9MIedXJCoZLJaQK_
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 Огляд спеціального законодавства.
До законодавства, яким врегульовано правовий статус дитини та діяльність по забезпечен-

ню та захисту її прав як окремого напряму діяльності держави, слід віднести наступні норма-
тивно-правові акти:

Закон України «Про охорону дитинства» вiд 26.04.2001 (регулює відносини з при-
воду охорони дитинства та прав дитини). Позитивно, що закон визначає, що Законодавство 
про охорону дитинства ґрунтується на Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, 
міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і скла-
дається з цього Закону, а також інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні 
відносини у цій сфері. Зокрема у ст. 37. Міжнародні договори прямо вказано, що якщо міжна-
родним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встанов-
лено інші правила, ніж ті, що містяться у законодавстві України про охорону дитинства, за-
стосовуються правила міжнародного договору. Наприклад, це стосується таких міжнародних 
договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, як Конвенція про 
контакт з дітьми, Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викра-
дення дітей, Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно 
опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми, Європейська конвенція про 
здійснення прав дітей, Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної 
експлуатації та сексуального насильства.

В цілому закон охоплює всі основні сфери життєдіяльності дитини Розділ ІІ (Права та сво-
боди дитини), Розділ III (Дитина і сім’я), Розділ IV (Дитина і суспільство),Розділ V (Дитина в 
несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях), Розділ VI (Відповідальність за порушення 
законодавства про охорону дитинства), Розділ VII (Міжнародне співробітництво). Аналіз норм 
цих розділів вказує, що за своїм змістом вони в цілому відповідають вимогам основних норма-
тивно-правових актів у сфері прав дитини. 

Однак слід відмітити, що ст. 3 «Основні принципи охорони дитинства», як і інші положен-
ня цього закону, фактично зведені до засади рівності і не включають вимоги, які б відповіда-
ли положенню ч. 1 ст. 3 Конвенції про права дитини, яка прямо передбачає, що «в усіх діях 
щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, 
що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законо-
давчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів 
дитини». Вважаємо, що в цій частині вказаний закон потребує свого доповнення. 

Також, як вважається, у Законі України «Про охорону дитинства» зокрема недостатньо 
повно визначені такі права дитини як право:

- на вільне висловлювання поглядів (ст. 12 Конвенції про права дитини), мова йде про 
«вільне висловлення думки» (ст. 9 Закону), але ж таке право окремо передбачено у ст. 9 Кон-
венції про права дитини;

- на захист від сексуальної експлуатації та сексуальних розбещень (ст. 34 Конвенції про 
права дитини), мова йде про поняття «сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або 
осіб, які їх замінюють» (ст. 10 Закону);

- на свободу думки, совісті та релігії (ст. 14 Конвенції про права дитини), окремо таке право 
у Законі України «Про охорону дитинства» не наведено;

- право на належне поводження та захист і відповідні гарантії дитини, яка порушила закон 
(ст. 40 Конвенції про права дитини), окремо таке право у Законі України «Про охорону дитин-
ства» не наведено.

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» встановлює гарантова-
ний державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної гро-
шової допомоги з урахуванням складу сім’ї, її доходів та віку дітей і спрямований на забезпе-
чення пріоритету державної допомоги сім’ям з дітьми у загальній системі соціального захисту 
населення. Сфера регулювання вказаного закону співвідноситься із положеннями ст. 13 Зако-
ну України «Про охорону дитинства» та ст. 26 Конвенції про права дитини.

Відповідно до цього Закону призначаються такі види державної допомоги сім’ям з дітьми: 
1) допомога у зв’язку з вагітністю та пологами; 2) допомога при народженні дитини; 2-1) допо-
мога при усиновленні дитини; 4) допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклуван-
ня; 5) допомога на дітей одиноким матерям.

Відмітимо, що у 2014 році була скасована окрема виплата у вигляді допомоги по догляду 
за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Це було мотивовано необхідністю запобігання 
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фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в України, кон-
ституційність цього рішення була підтверджена Конституційним Судом України [24]. 

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» визначає осо-
бливості організаційних і правових засад утворення та діяльності молодіжних і дитячих гро-
мадських організацій та державні гарантії забезпечення їх діяльності. Зокрема, забезпечуючи 
реалізацію дітьми конституційних прав, передбачених у ст. 36 Конституції України. Хоча є 
підстави вважати, що закон, який був ухвалений Верховною Радою України у 1999 році, дещо 
морально застарів і потребує свого оновлення відповідно до тих соціально-економічних умов, 
які зараз склалися у сфері діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій.

Закон України «Про освіту» вiд 5 вересня 2017 року (регулює суспільні відносини, що 
виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків 
фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає ком-
петенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти). 

Зокрема закон встановлює: 
- Кожен має право на якісну та доступну освіту, а право на освіту включає право здобувати 

освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, право на безоплатну освіту у випад-
ках і порядку, визначених Конституцією та законами України (ст. 3); 

- Держава забезпечує безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), фахової вищої освіти відповідно до стандартів освіти; розвиток до-
шкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фа-
хової  вищої і післядипломної освіти відповідно до законодавства (ст. 4);

- Права (якісні освітні послуги, справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчан-
ня, безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; повагу до людської гідності 
тощо) та обов’язки (поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освіт-
нього процесу, дотримуватися етичних норм; відповідально та дбайливо ставитися до власно-
го здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля тощо) здобувачів освіти (ст. 53).

Закон України «Про загальну середню освіту» вiд 13.05.1999 (визначає правові, ор-
ганізаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, 
що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократич-
ного суспільства в Україні). Зокрема, забезпечуючи реалізацію дітьми конституційних прав, 
передбачених у ст. 53 Конституції України. Так, закон у ст. 2 визначає, що основними завдан-
нями законодавства України про загальну середню освіту є: забезпечення права громадян на 
доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти; визначення прав та 
обов’язків учасників освітнього процесу, встановлення відповідальності за порушення зако-
нодавства про загальну середню освіту; створення належних умов для здобуття освіти дітьми 
з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах ін-
клюзивного навчання. У ст. 21 Закону визначено, що статус учнів (вихованців) як учасників 
освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти, їх права та обов’язки визначаються 
Законом України «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Але, 
як показує аналіз Закон України «Про загальну середню освіту», додаткових прав учнів не пе-
редбачено, хоча низка норм встановлює додаткові гарантії реалізації їх прав. 

Також у ст. 21 Закону про освіту  визначено «Положення про соціальний захист учнів (ви-
хованців)) закладів загальної середньої освіти», може надаватися додатково соціальна і мате-
ріальна допомога за рахунок коштів центральних органів виконавчої влади та місцевих бю-
джетів, коштів юридичних і фізичних осіб України та громадян, які проживають за її межами, 
а також коштів Фонду загальнообов’язкового навчання та за рахунок інших надходжень. А у 
ст. 22 Закону про освіту, на заклад загальної середньої освіти покладено обов’язок забезпечен-
ня безпечних умов навчання, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здо-
ров’я, формування гігієнічних навичок та засад здорового способу життя учнів (вихованців). 
Важливо, що Закон також визначає права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють (ст. 
29). Але, враховуючи ухвалення Верховною Радою України у 2017 році нового Закону України 
«Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту» потребує оновлення.

Закон України «Про позашкільну освіту» вiд 22.06.2000 (регулює діяльність держав-
них, комунальні, приватних позашкільних навчальних закладів; інших навчальних закладів 
як центрів позашкільної освіти у позаурочний та поза навчальний час), забезпечуючи реаліза-
цію дітьми конституційних прав, передбачених у ст. 54 Конституції України. Але враховуючи 

24 КСУ визнав законним скасування допомоги по догляду за дитиною : https://www.ukrinform.ua/rubric-
society/2576032-ksu-viznav-zakonnim-skasuvanna-dopomogi-po-dogladu-za-ditinou.html
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ухвалення Верховною Радою України у 2017 році нового Закону України «Про освіту» Закон 
України «Про позашкільну освіту» потребує оновлення. Враховуючи складний матеріальний 
стан багатьох родин, особливо в економічно нестабільних регіонах і місцевостях, є підстави 
вважати, що можливість рівного доступу дітям до позашкільної освіти найчастіше порушуєть-
ся внаслідок різного матеріального стану їхніх батьків. 

Хоча закон і містить норму, що держава здійснює захист прав вихованців, учнів і слухачів 
закладу позашкільної освіти та забезпечує організацію навчання і виховання неповнолітніх 
дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт і дітей, поз-
бавлених батьківського піклування, згідно із законодавством України (ч. 2 ст. 26), практична 
реалізація цієї норми потребує додаткового аналізу. 

Закон України «Про професійно-технічну освіту» вiд 10.02.1998 (регулює функціо-
нування і розвиток системи професійно-технічної освіти), ст. 5 закріплює норму, що громадя-
ни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти. Професійно-технічна 
освіта здобувається громадянами України в державних і комунальних професійно-технічних 
навчальних закладах безоплатно. Але враховуючи ухвалення Верховною Радою України у 2017 
році нового Закону України «Про освіту» Закон України «Про професійно-технічну освіту» 
потребує оновлення.

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 
в Україні» вiд 05.02.1993 (регулює створення умов соціального становлення та розвитку мо-
лодих громадян України (молодь - громадяни України віком від 14 до 35 років): ст. 11 (Україна 
гарантує молодим громадянам рівне з іншими громадянами право на освіту, культурний роз-
виток, дозвілля і відпочинок). Хоча є підстави вважати, що закон, який був ухвалений Верхов-
ною Радою України у 1999 році дещо морально застарів і потребує свого оновлення відповідно 
до тих соціально-економічних умов, які зараз склалися у сфері діяльності молодіжних і дитя-
чих громадських організацій.

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціально-
го захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» визначає 
правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, і є складовою частиною зако-
нодавства про охорону дитинства. Положення цього закону деталізують норми ст. 24 Закону 
України «Про охорону дитинства», а також спрямовані на реалізацію положень ст. 20 Конвен-
ції про права дитини. 

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи 
для дітей» вiд 24.01.1995 визначає правові основи діяльності органів і служб у справах дітей 
та спеціальних установ для дітей, на які покладається здійснення соціального захисту і профі-
лактики правопорушень серед осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку. В цілому закон 
визначає повноваження основних суб’єктів діяльності із захисту прав дітей, однак не визначе-
на взагалі роль органів пробації, а також можливість (повноваження) громадських організацій 
у цій сфері. 

Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слу-
хань «Забезпечення прав дітей в Україні. Охорона материнства та дитинства» вiд 
22.09.2005 відзначено, що, незважаючи на певні зусилля органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, неурядових організацій і суспільства в цілому, ситуація із забезпе-
ченням належних прав дітей в Україні не є відповідно вирішеною, а проблеми охорони мате-
ринства та дитинства у державі залишаються нагальними. Надано відповідні рекомендації [25].

Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слу-
хань на тему: «Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист» від 22 
лютого 2017 року, у якій відзначається, що в Україні посилюються негативні тенденції у сфері 
забезпечення та захисту прав дітей. Зауважується, що проблеми, які п’ять років тому здавали-
ся дуже серйозними, сьогодні відійшли на другий план. Разом з тим перед Україною постали 
нові виклики у сфері забезпечення прав дітей, які становлять п’яту частину українського со-
ціуму, породжені російською збройною агресією та глибокою соціально-політичною кризою. 
Очевидним і закономірним наслідком цих процесів є погіршення соціального становища ді-
тей. Надано відповідні рекомендації [26].

25 Рекомендації парламентських слухань «Забезпечення прав дітей в Україні. Охорона материнства та 
дитинства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/2894-15
26 Рекомендації парламентських слухань на тему: «Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, 
захист» від 22 лютого 2017 року: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-19
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 Огляд регіональних нормативно-правових актів.
Обласна програма «Молодь Чернігівщини» на 2016-2020 роки, затверджена рішен-

ням четвертої сесії обласної ради сьомого скликання 29 березня 2016 року № 9-4/VII. Метою 
Програми є створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спря-
мованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, 
гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій та соціальних послуг. 
Важливою складовою реалізації цієї Програми слід вважати оприлюднення уповноваженими 
органами повної та достовірної інформації про хід виконання програми та одержані внаслідок 
цього результати.

Обласна програма Програми із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, поз-
бавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки. 

Програма сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на праві власності, та на по-
зачергове забезпечення соціальним житлом після завершення їх перебування в установах ін-
тернатного типу, сім’ях піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, 
а також після завершення ними навчання у вищих та професійно-технічних навчальних за-
кладах, строкової служби у Збройних Силах України та з інших причин. Реалізація програми 
спрямована на забезпечення здійснення положень ст. 18, 25 Закон України «Про охорону ди-
тинства», ст. 20 Конвенції про права дитини. 

З реалізацією вказаної програми тісно пов’язана Обласна програма підтримки роз-
витку житлового кредитування молоді на 2011-2020 роки, метою якої є створення до-
даткових умов для забезпечення молодих сімей і одиноких молодих громадян житлом, акти-
візації інвестиційної діяльності та житлового будівництва. 

Комплексна обласна програма підтримки сім’ї, забезпечення ґендерної рівно-
сті та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затверджена рішенням восьмої 
сесії обласної ради сьомого скликання 23 лютого 2017 року № 11-8/VІІІ. 

Метою програми є здійснення на регіональному рівні комплексних заходів щодо ство-
рення правових і соціальних умов для належного розвитку сім’ї, у тому числі удосконалення 
роботи щодо попередження домашнього насильства, впровадження гендерних підходів в усі 
сфери життєдіяльності суспільства та вжиття заходів з протидії торгівлі людьми. Суб’єктами 
на забезпечення прав яких спрямована ця програма є: діти з багатодітних сімей, діти та мо-
лодь, їх батьки, цілі сім’ї. Основний виконавець: Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної 
державної адміністрації. Важливою умовою реалізації Програми слід вважати оприлюднення 
уповноваженими органами повної та достовірної інформації про хід виконання програми та 
одержані внаслідок цього результати.

Обласна Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, 
розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, на 2017-2021 роки, затверджена рішенням сьомої сесії обласної ради сьомого 
скликання 20 грудня 2016 року № 11-7/VII. 

Метою програми є створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної 
дитини на виховання в сімейному середовищі, попередження дитячої бездоглядності, безпри-
тульності та соціального сирітства. Суб’єктами, на забезпечення прав яких спрямована ця про-
грама є: діти, які залишились без догляду або піклування батьків (безпритульні та покинуті 
батьками діти); діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування; діти, які опинили-
ся у складних життєвих обставинах; батьки таких дітей. Основний виконавець: Служба у спра-
вах дітей облдержадміністрації та постійна комісія обласної ради з питань сім’ї, молоді, спорту 
та туризму. Важливою умовою реалізації Програми слід вважати оприлюднення уповнова-
женими органами повної та достовірної інформації про хід виконання програми та одержані 
внаслідок цього результати.

Обласна програма залучення організацій громадянського суспільства до на-
дання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів у 2019-2020 роках, затвер-
джена рішенням шістнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання 20 грудня 2018 року № 
13-16/VII. 

Метою Програми є вирішення актуальних проблем в окремих сферах соціального захи-
сту, охорони здоров’я та створення сприятливих умов надання ОГС визначеного переліку со-
ціальних послуг для вразливих категорій громадян, які не охоплені відповідними послугами з 
боку державних і комунальних підприємств та установ. Суб’єктами цієї програми, щодо яких 
вживаються відповідні заходи, зокрема є неповнолітні, що звільнилися з місць позбавлення 
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волі, а також неповнолітні засуджені, що не відбувають покарання в місцях позбавлення волі 
в області, діти з інвалідністю – жителі області, родини загиблих патріотів (дорослі, діти) – жи-
телів області. Хоча в описовій частині програми вказано і на підлітків, які мають проблеми з 
законом, але щодо цієї категорії осіб заходів у програмі не передбачено. Важливою складовою 
реалізації Програми слід вважати оприлюднення уповноваженими органами повної та досто-
вірної інформації про хід виконання програми та одержані внаслідок цього результати.

Програма правової освіти населення Чернігівської області на 2016-2018 роки, 
затверджена розпорядженням Голови обласної державної адміністрації 07 листопада 2016 
року № 668. 

Програма зокрема передбачає проведення семінарів, тренінгів, «круглих столів» з акту-
альних питань соціально-правового захисту дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, неповнолітніх, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі 
(п. 4.1.6. ). З метою реалізації цього завдання заплановано: 

1) проведення днів, тижнів, декад, місячників правових знань, олімпіад, конкурсів, вікто-
рин на краще володіння правовими знаннями серед учнів та молоді загальноосвітніх, профе-
сійно-технічних та вищих навчальних закладів області із залученням представників правоохо-
ронних органів, органів та установ юстиції, судів та адвокатури; 

2) проведення семінарів, тренінгів, «круглих столів» з актуальних питань соціально-пра-
вового захисту дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На 
жаль, у Програмі очікувані від його реалізації результати розриті у вигляді назв проведених 
заходів, що не дає можливості здійснити оцінку ефективності реалізації Програми правової 
освіти населення та досягнення неї відповідних цілей.

Обласний план заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соці-
ального сирітства на період до 2020 року, затверджений розпорядження голови облас-
ної державної адміністрації 6 серпня 2013 року № 314. 

Метою плану є забезпечення реалізації кожною дитиною права на виховання в сім’ї, 
зростання в безпечному сімейному оточенні, підвищення ефективності роботи державних ор-
ганів та органів місцевого самоврядування із запобігання соціальному сирітству, вдосконален-
ня надання соціальних послуг дітям і сім’ям з дітьми. Важливою складовою реалізації цього 
Плану слід вважати оприлюднення уповноваженими органами інформації про хід виконання 
обласного плану.

Обласний план заходів щодо захисту та інтеграції в українське суспільство ром-
ської національної меншини на період до 2020 року, затверджений розпорядженням 
голови обласної державної адміністрації 04 лютого 2014 року № 25. Реалізація плану спрямо-
вана на створення належних умов для захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини, забезпечення рівних можливостей для її участі у соціально-економіч-
ному та культурному житті Чернігівській області. З метою реалізації цього завдання запла-
новано: здійснення соціального захисту дітей, які залишились без батьківського піклування, 
опинились у складних життєвих обставинах у тому числі ромської національності) у центрах 
соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей облдержадміністрації; про-
ведення інспектування призначення та використання державної соціальної допомоги, зокре-
ма, призначеної по народженню дитини; проведення із залученням правоохоронних органів 
профілактичної роботи, спрямованої на попередження бездоглядності, безпритульності дітей, 
інших негативних проявів у дитячому середовищі; проведення інспектування призначення та 
використання державної соціальної допомоги, зокрема, призначеної по народженню дитини; 
забезпечення проведення семінарів-практикумів для педагогічних працівників загальноос-
вітніх навчальних закладів, де навчаються учні ромської національності, в області; надання 
шкільними психологами психологічної допомоги учням ромської національності з метою їх 
успішної адаптації до навчального процесу в області; сприяння доступу осіб, які належать до 
ромської національної меншини, до медичного обстеження і надання стаціонарного лікування 
та невідкладної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я. На жаль, у 
плані відсутні відомості про фінансування заходів та очікувані від його реалізації результати. 

План заходів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини на період до 2020 року, затверджений наказом нач. 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області 29.09.2016 № 536/4. 
План містить окремі заходи, які безпосередньо стосуються забезпечення прав неповноліт-
ніх (проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для заохочення та забезпечення 
реєстрації всіх дітей, в тому числі ромської національності; проведення із залученням пра-
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воохоронних органів профілактичної роботи, спрямованої на попередження бездоглядності, 
безпритульних дітей, інших негативних проявів у дитячому середовищі; на семінарах-прак-
тикумах для педагогічних працівників навчальних закладів розглядати питання підвищення 
рівня правової обізнаності осіб, які належать до ромської національної меншини) На жаль, у 
плані відсутні відомості про фінансування заходів та очікувані від його реалізації результати.

Обласна програма «Шкільний автобус» на 2016 – 2020 роки. Організація регу-
лярного безкоштовного підвозу до місць навчання і додому дітей шкільного віку є складовою 
частиною виконання чинного законодавства щодо забезпечення конституційних прав грома-
дян на якісну освіту. Важливою складовою реалізації цієї Програми слід вважати оприлюд-
нення уповноваженими органами повної та достовірної інформації про хід виконання програ-
ми та одержані внаслідок цього результати у вигляді організації регулярного безкоштовного 
підвозу до місць навчання і додому дітей шкільного віку.

Також в Чернігівській області наявні наступні цільові програми, які стосуються у тому чи 
іншому аспекті забезпечення та захисту прав дітей: 

- Обласна цільова довгострокова програма «Мистецька освіта Чернігівщини» 
на 2011-2025 роки, затверджена рішенням шістнадцятої сесії обласної ради сьо-
мого скликання 20 грудня 2018 року № 13-16/VII;

- Обласна програма забезпечення речовим майном вихованців Чернігівського 
ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Чернігівської обласної ради 
на 2016 -2020 роки;

- Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 
2016-2020 роки затверджена рішенням обласної ради від 18 грудня 2015 року № 
19-2/;

- Обласна цільова програма з національно-патріотичного виховання на 2017-
2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23 лютого 2017 року № 10-8/
VІІ; 

Окремо слід зазначити, що при Чернігівській ОДА функціонує  Координаційна рада у спра-
вах дітей при обласній державній адміністрації , яку очолює Заступник голови обласної дер-
жавної адміністрації (з питань соціального забезпечення та соціального захисту населення, гу-
манітарної сфери та політико-правових питань)27.  Основною формою роботи Координаційної 
ради є засідання (http://ssd.cg.gov.ua/index.php?id=340562&tp=0).

 Висновки
Як загальний висновок скажемо, що національне законодавство у більшості випадків від-

повідає, зокрема Конвенції ООН «Про права дитини», а зміст правового статусу дитини в 
Україні в цілому відповідає світовим стандартам та заснований на міжнародно-правових актах 
в цій сфері, але є потреба в його уточненні та поглибленні, зокрема розширенні окремих прав 
дитини та їх належному гарантуванні. І хоча основні права дитини адекватно відображені в 
національному законодавстві, слід звернути увагу, що реальне забезпечення (повнота реалі-
зації) цих прав може (іноді значно) відрізняється від їх нормативно-правового змісту і вимоги 
міжнародно-правових актах в цій сфері не виконуватися повною мірою. 

До основних причин такого стану можна віднести: 
- права дитини в Україні реалізуються в умовах політичної нестабільності, економічних та 

соціальних протиріч;
- низький пріоритет дій щодо забезпечення та захисту прав дітей, у тому числі тих, які по-

требують особливих умов виховання; 
- факт ратифікації Україною цілої низки міжнародно-правових актів з питань прав дитини, 

включення їх до національного законодавства в цій сфері ще не говорить про реальне та пря-
ме їх застосування в діяльності посадових осіб держави, а також забезпечення завдяки цьому 
прав дітей;

- низький рівень координації дій відповідних міністерств і відомств та їх посадових осіб у 
діяльності із захисту прав дітей. 

Окремі висновки:

27 Рекомендації парламентських слухань на тему: «Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, 
захист» від 22 лютого 2017 року: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-19
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Слід зазначити, що на ґрунті національного законодавства в Україні інституційно сфор-
мовано систему заходів і систему уповноважених державних органів, окремим напрямом ді-
яльності яких є реалізація державної політики забезпечення та захисту прав дитини в Україні. 
Але є окремі питання щодо ефективності та результативності такої діяльності. Цей висновок 
зокрема знаходить своє підтвердження у постанові Верховної Ради України «Про Рекомен-
дації парламентських слухань на тему: «Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, 
захист» від 22 лютого 2017 року, в якій вказано, що в Україні посилюються негативні тенденції 
у сфері забезпечення та захисту прав дітей, де очевидним і закономірним наслідком цих про-
цесів є погіршення соціального становища дітей [28].

У національному та регіональному законодавстві відсутня реалізація єдиного підходу до 
правового регулювання забезпечення прав дітей та участі їх у тих чи інших суспільних відно-
синах з обов’язковим урахуванням вимог засади, закріпленої у ч. 1 ст. 3 Конвенції про права 
дитини, яка прямо передбачає, що «в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються 
вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забез-
печення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приді-
ляється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини».

Незважаючи на те, що охорона дитинства в Україні визнана як стратегічний загальнонаці-
ональний пріоритет (Закон України «Про охорону дитинства»), проведений аналіз національ-
ного та регіонального законодавства засвідчує недостатність зусиль держави в цій сфері, як: 

1) в контексті неповноти та не завжди системного правового регулювання питань охорони 
дитинства, забезпечення прав дитини;

 2) недоліків в реалізації положень окремих нормативно-правових актів, якими визначені 
як права дитини, так і механізми їх забезпечення та захисту; 

3) невідповідності окремих норм та практики їх реалізації міжнародним стандартам у цій 
сфері. 

Існує певна неузгодженість в підходах до формування процедур, або правил поводження із 
дитиною у схожих за характером випадках її участі у суспільних відносинах (наприклад, уча-
сті у судових провадженнях поза відмінності від характеру судочинства (цивільне, криміналь-
не, адміністративне), участі дитини у провадження по застосуванню до неї будь-яких заходів 
впливу (юридичної відповідальності: дисциплінарна, цивільна, кримінальна, адміністратив-
на), питання реалізації дитиною її прав у освітній, соціальній, культурній інших сферах).

При аналізі положень нормативно-правових актів, які передбачають засаду рівності, сліду-
ючи традиції міжнародно-правових актів, ознака віку окремо не включена у перелік обставин, 
за якими забороняється дискримінація особи або є заборона привілеїв чи обмежень в реаліза-
ції права і свобод, а вона віднесена до числа «інших ознак» (ч. 2 ст. 24 Конституції України, ст. 
10 КПК України, ст. 6 ЦПК України та ряд інших), що, як вважається, на практиці спричиняє 
певну дискримінацію дітей за їх віковою ознакою при реалізації ними їх прав. 

Нормативно-правові акти, які регламентують суспільні відносини, учасниками яких є діти, 
не достатньо повно враховують загально визнану та відображену у міжнародних стандартах 
концепцію, що діти мають право на особливе піклування і допомогу (ч. 2 ст. 24 Загальної де-
кларації прав людини, преамбула Конвенції про права дитини). 

Подібне положення, наприклад, відображено у ч. 2 ст. 10 КПК України, яка передбачає, 
що у випадках і порядку, передбачених цим Кодексом, певні категорії осіб (неповнолітні) під 
час кримінального провадження користуються додатковими гарантіями. Вважається, що така 
позитивна дискримінація має бути нормативно закріплена і в інших актах, які регулюють від-
носини, учасниками яких можуть бути діти.

Стоїть питання безпосереднього застосування у діяльності із забезпечення та захисту прав 
дітей норм міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, наприклад Конвенції про контакт з дітьми, Конвенції про цивільно-правові аспекти 
міжнародного викрадення дітей, Європейської конвенції про визнання та виконання рішень 
стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми, Європейської конвенції про 
здійснення прав дітей та ряду інших, які є частиною національного законодавства. Однією із 
причин неналежного розповсюдження цих актів є недостатня обізнаність із ними уповнова-
жених та зацікавлених осіб, що в свою чергу призводить до незастосування цих норм на прак-
тиці. 

28 Рекомендації парламентських слухань на тему: «Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, 
захист» від 22 лютого 2017 року: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-19
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Деякі нормативно-правові акти, якими регламентується забезпечення та захист прав ди-
тини в Україні, особливо в частині реалізації права дітей на освіту, є морально застарілими 
та потребують оновлення. Окремі акти потребують приведення змісту їх положень до вимог 
міжнародних стандартів у цій сфері.

Регіональні нормативно-правові акти, які стосуються діяльності із забезпечення та захи-
сту прав дітей, переважно представлені відповідними програмами та планами дій у цій сфері. 
Важливою складовою реалізації програм та планів дій слід вважати оприлюднення уповнова-
женими органами повної та достовірної інформації про хід виконання та одержані внаслідок 
цього результати. Безпосередньо розпоряджень уповноважених осіб (наприклад, голови дер-
жавної місцевої адміністрації тощо) з означених питань, як правило, не видається. 

Регіональні нормативно-правові акти, які стосуються діяльності із забезпечення та захисту 
прав дітей, спрямовані на забезпечення реалізації прав дітей в основних сферах їх життєдіяль-
ності (освіта, соціальне забезпечення, культурно-просвітницька сфера, інформаційна сфера). 
І пов’язані такі акти із створенням умов або усуненням негативних явищ в оточенні неповно-
літніх. 

З метою забезпечення та захисту прав дитини на регіональному рівні уповноважені держав-
ні органи та органи місцевого самоврядування мають приділяти окрему увагу цьому питанню, 
у тому числі шляхом систематичної розробки, ухвалення відповідних взаємно пов’язаних про-
грам за окремими складовими (правами) правового статусу дитини або засобів гарантування 
її прав, їх належній реалізації та контролю за отриманими результатами.

Беручи до уваги реалізацію в країні соціальної програми «Національний план дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року» на період до 2020 року, 
вбачається доцільним розробка та реалізація відповідної за змістом програми у Чернігівській 
області.

Враховуючи тісний зв’язок між власне правами дітей (особи віком до 18 років) та їх реалі-
зацією, а також правами молоді (громадяни України віком від 14 до 35 років), на рівні області 
вважається доцільним як співвиконавців відповідних  програм (зокрема Обласної програми 
«Молодь Чернігівщини» на 2016-2020 роки, Обласної програми попередження дитячої без-
притульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, поз-
бавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки) щодо цих категорій осіб обов’язково 
включати: Службу у справах дітей Чернігівської облдержадміністрації, Департамент сім’ї, мо-
лоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. На цей час координація діяльності між цими орга-
нами зокрема в рамках вказаних програм не забезпечена в достатньому обсязі. 

Аналіз регіональних нормативних актів і діяльності органів влади та місцевого самовря-
дування показує, що у Чернігівській області не стала популярною та широко не реалізується 
ініціатива «Місто, дружнє до дитини»,  в рамках якої українські міста беруть на себе зобов’я-
зання активно впроваджувати право кожної дитини. Прикладом реалізації цієї ініціативи є 
фактично лише Ріпкинський район Чернігівської області29 .

Потребує додаткового аналізу питання відображення у відповідних нормативно-правових 
актах стану фінансування заходів у сфері прав дітей та молоді на регіональному рівні. Насам-
перед, виділення коштів на вказані вище програми на відповідний рік. А також на окремі, 
передбачені чинним законодавством обов’язкові статті витрат щодо дітей. Так, ст. 5 Закону 
України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» визначає, що 
фінансування заходів щодо соціального становлення та розвитку молоді здійснюється за раху-
нок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, 
а органи місцевого самоврядування при затвердженні місцевих бюджетів передбачають ви-
датки на здійснення заходів щодо соціального становлення та розвитку молоді. У свою чергу, 
в ч. 7 ст. 25 Законі України «Про охорону дитинства» передбачено, що дітям-сиротам та ді-
тям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку надається 
одноразова допомога у розмірах і порядку, визначених КМУ, а ст. 27  цього ж закону вказано, 
що кошти на фінансування будівництва та утримання закладів для дітей з інвалідністю і дітей 
з вадами розумового або фізичного розвитку в Державному бюджеті України, бюджеті Авто-
номної Республіки Крим та місцевих бюджетах виділяються окремою статтею.

29 Ріпкинський район приєднався до форуму міст, дружніх до дитини: https://smipro.club/news/rіpkinskii-
raion-priєdnavsya-do-forumu-mіst-druzhnіkh-do-ditini
Оновлено склад Дитячої дорадчої ради, яка була створена в рамках впровадження Стратегії «Ріпкинський рай-
он - територія, дружня до дітей»: http://rpadm.cg.gov.ua/index.php?id=74218&tp=0
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З аналізу регіональних нормативно правових актів та Звіту про здійснення Чернігівською 
обласною державною адміністрацією покладених на неї повноважень та стан розвитку від-
повідної території за підсумками 2018 року30  можна констатувати, що питання забезпечення 
прав дітей як окремий напрям діяльності Чернігівської ОДА не виділяється. Відповідний роз-
діл 15 Звіту «Робота з неповнолітніми» фактично присвячений питанням забезпечення со-
ціально-правового захисту дітей, які втратили батьківське піклування, реалізації їх права на 
виховання у сімейному середовищі. Розділ 17 Звіту «Молодіжна політика», присвячений ви-
світленню молодіжних заходів (211 культурно-мистецьких заходів) та витрачених на це коштів 
(Департаментом сім‘ї, молоді та спору облдержадміністрації використано 295,0 тис. грн., Де-
партаментом культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації проведено 
витрачено 4,5 млн гривень.), а також створенню комунальної установи «Чернігівський облас-
ний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради. Основним напрямом діяльності Черні-
гівської ОДА є забезпечення соціальних прав дітей (соціальний захист та соціальні послуги; 
освіта; охорона здоров’я; фізична культура і спорт, сімейна політика; оздоровлення дітей), але 
переважно суб’єктами такого забезпечення виступають діти в багатодітних родинах, діти, які 
втратили батьківське піклування. 

30 Звіт про здійснення Чернігівською обласною державною адміністрацією покладених на неї повнова-
жень та стан розвитку відповідної території за підсумками 2018 року: http://cg.gov.ua/web_docs/1/2017/07/docs/
Звіт%20ОДА%20за%202018.pdf
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IV. Моніторинг дотримання прав дитини в закла-
дах закритого типу в Чернігівській області. Актуальні 

питання.
В рамках дослідницького компоненту проекту, у співпраці офісом Уповноваженого Верхов-

ної ради з прав людини, було здійснено 10 моніторингових візитів в закриті заклади області, 
де перебувають неповнолітні. Мета візитів - дослідження стану дотримання прав дитини в цих 
закладах. Візити були здійсненні завдяки можливостям національного превентивного меха-
нізму31, що передбачає здійснення моніторингових візитів до місць несвободи працівниками 
секретаріату Уповноваженого Верховної ради України з прав людини спільно з активістами 
громадянського суспільства.

Загалом в рамках моніторингу було відвідано 10 закладів в Чернігівській об-
ласті.

1. Батуринська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат;
2. Городнянський навчально-реабілітаційний центр;
3. Березнянський навчально-реабілітаційний центр;
4. Прилуцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів;
5. Прилуцький навчально-реабілітаційний центр;
6. Сновська загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів;
7. Сосницький навчально-реабілітаційний центр;
8. Старабасанська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів;
9. Чернігівський навчально-реабілітаційний центр;
10. Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів;
Спостереження здійснювались за допомогою загального огляду приміщень закладів, опи-

тування вихованців та педагогічного персоналу, інтерв’ю з адміністрацією та перевіркою до-
кументів.

Нажаль, вимушені констатувати, що, незважаючи на деякі покращення умов проживання 
та матеріально-технічного оснащення, виявлені дуже серйозні порушення прав дитини в цих 
закладах. 

В ході візитів було виявлено наступні порушення прав дитини:
1. Право дітей на повагу до їх гідності (стаття 28 Конституції України)
- Застосування покарань, що принижують гідність. Під час спілкування з дітьми мо-

лодшого віку було встановлено, що педагоги застосовують такий метод покарання, як стояння 
у кутку, це є покаранням, що принижує гідність дітей. Однак діти та вчителі сприймають це 
покарання звичайною справою.

- Заборона використовувати мобільні телефони протягом тижня. Заборона спілку-
ватися з однолітками та рідними телефоном обґрунтовується адміністрацією турботою про 
найкращі інтереси дітей. За словами керівництва, наявність у дітей телефонів провокує відво-
лікання їх від освітнього процесу. Заборона використання телефонів у повсякденному житті 
протягом тижня позбавляє дітей можливості вільно спілкуватися з однолітками за межами 
закладу та родичами, обмежує право дітей користуватися сучасними технологіями, зокрема 
мережею Інтернет;

- Вживається дискримінаційна термінологія відносно дітей з інвалідністю. Під час 
спілкування з персоналом та вивчення документації, що регламентує діяльність закладу, було 
встановлено, що керівник закладу та працівники використовують дискримінаційну терміно-
31 Незалежний національний орган, який створений і діє відповідно до Факультативного протоколу до 
Конвенції ООН проти катувань, спрямований на регулярний моніторинг усіх місць несвободи з метою поперед-
ження у них жорстокого поводження з людьми, які там утримуються.
Місія НПМ — це запобігання катуванням, жорстокому або нелюдському поводженню в місцях несвободи.
В Україні запроваджено НПМ у форматі “Омбудсмен+”, який передбачає здійснення моніторингових візитів до 
місць несвободи працівниками офісу Омбудсмена спільно з активістами громадянського суспільства.
25 травня 2012 року в новій структурі Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини було утворено спеціалі-
зований структурний підрозділ –Департамент з питань реалізації НПМ.
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логію в усному та письмовому мовленні стосовно дітей з інвалідністю (дитина-інвалід). Дис-
кримінація дітей з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами забороняється, 
що гарантується статтею 21 Конституції України та статтею 26 Закону України «Про охорону 
дитинства». 

Використання термінології стосовно дітей з особливими освітніми потребами, що не при-
нижує їх гідності, унормовано Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо застосування терміна «особа з інвалідністю» та похідних від нього» від 
02.10.2018 р. 

- відсутні пандуси та універсальний дизайн. Стаття 6 Закону України «Про освіту» га-
рантує забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у 
тому числі за ознакою інвалідності. Однак в закладі не облаштовано пандуси та універсальний 
дизайн, як того вимагають Державні будівельні норми. 

В навчальних та спальних приміщеннях відсутнє розумне пристосування, не встановлено 
пандусів згідно з вимогами санітарних стандартів до спорудження таких об’єктів з метою ство-
рення умов для безперешкодного доступу дітей з особливими освітніми потребами до об’єктів 
інфраструктури. Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потре-
бами (дітей з порушенням фізичного та психологічного розвитку, в тому числі дітей з інва-
лідністю) у закладах загальної середньої системи освіти створюються умови для забезпечення 
безперешкодного доступу до будівель, приміщень, елементів земельних ділянок такого закла-
ду дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема тих, що пересуваються на кріслах 
колісних, і дітей з порушеннями слуху та зору. Основні та допоміжні входи до будівлі, еваку-
аційні виходи з будівлі назовні слід обладнати пандусом з уклоном не більше ніж 1:12 або 8% 
(1:10 або 10% при перепаді рівнів підлоги до 0,2 м) відповідно до Державних будівельних норм.

2. Порушення права дітей на охорону здоров’я
Відповідно до статті 34 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» обов’язкові 
медичні огляди всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із 
їх числа здійснюються двічі на рік. В деяких закладах щорічний медичний огляд проводиться 
один раз всупереч вимогам законодавства. 

Відсутній контроль за виконанням індивідуальних планів реабілітації дітей з інвалідністю 
(далі - ІПР). Індивідуальні програми реабілітації дітей з інвалідністю не оновлюються вчасно, 
відтак, відсутня можливість для виконання рекомендацій. 

- наявність лікарських засобів, що не підлягають подальшому використанню. У медич-
ному пункті школи-інтернату було виявлено значну кількість медикаментів, термін придат-
ності яких сплив, використання яких може становити загрозу для здоров’я вихованців. Згідно 
з розділом ІІ «Порядок поводження з лікарськими засобами, що не підлягають подальшому 
використанню» наказу МОЗ від 24.04.2015 № 242 «Про затвердження Правил утилізації та 
знищення лікарських засобів», лікарські засоби, термін придатності яких сплив, вилучаються 
з обігу, а факт їх наявності фіксується актом. 

- використання пошкодженого посуду для приготування страв для дітей. У порушення 
пункту 3.8 Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх 
навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, на харчоблоці для приго-
тування страв для дітей та збереження продуктів харчування використовується пощерблений 
посуд, що може зашкодити здоров’ю дітей. 

- відсутній вільний доступ дітей до питної води, що є порушенням пункту 6.10 
Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, 
утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) 
для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, 
та навчально-реабілітаційних центрів», затвердженого наказом МОЗ Украї-
ни 20.02.2013 №144 (далі – Санітарні правила).  

3. Право на життя.
У будівлях закладів не встановлено пожежну сигналізацію. У місцях загального користу-

вання встановлено не всі знаки безпеки, на порушення пункту 9 Правил.
У Журналі передачі змін вихователями відсутні списки дітей із зазначенням кімнат, в яких 

вони залишаються на ночівлю, що є порушенням пункту 8 Правил пожежної безпеки для на-
вчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН України від 
15.08.2016 № 974 (далі –Правила пожежної безпеки).
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На деяких вікнах будівлі встановлено грати. Це є порушенням пункту 14.3, яким заборо-
няється установлювати ґрати та інші незнімні сонцезахисні, декоративні та архітектурні при-
строї на вікнах приміщень, де перебувають учасники навчально-виховного процесу, сходових 
клітках, у коридорах, холах та вестибюлях. У разі необхідності встановлення на вікнах примі-
щень ґрат вони повинні розкриватися, розсуватися або зніматися, під час перебування в цих 
приміщеннях людей ґрати мають бути відчиненими.

4. Порушення права дітей на отримання відповідного рівня освіти (стат-
тя 53 Конституції України):

- відсутність необхідних для навчання підручників. Для навчання дітей використовують 
підручники для допоміжної школи, які були видані ще у 90-х роках 20 століття, оскільки но-
вими центр не забезпечений взагалі. Зокрема, використовується підручник з природознавства 
1986 року видання.

Є потреба в придбанні Букваря для дітей з особливими освітніми потребами. Заклад отри-
мав їх у кількості 12 примірників, однак потреба є більшою, оскільки враховуючи стан здоров’я 
та психічного розвитку, багато дітей потребують навчання грамоті по Букварю і в інших класах 
(з 2 по 5 класи). Проблему вирішити неможливо самостійно, оскільки підручник відсутній у 
вільному продажу і придбати його неможливо навіть за спонсорські кошти. 

- У Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі навчається 77 дітей з інвалідністю, 
в тому числі незрячі. Багато дітей з вадами зору (мають діагнози: вроджена аномалія розвитку 
зорового аналізатора, аніридія, ністагм, атрофія зорових дисків та т.п.). Вони потребують спе-
ціальних підручників для навчання: підручників для дітей зі зниженим зором та підручників 
шрифтом Брайля. Таких підручників центр має в недостатній кількості, особливо для старших 
класів. 

Це є дискримінацію учнів з особливими освітніми потребами, навчання яких не забезпече-
но необхідною навчальною літературою; 

5. Порушення права дітей на гідні та безпечні умови проживання, що вклю-
чає житло, одяг, харчування (стаття 48 Конституції України, Закон України 
«Про охорону дитинства», Державні санітарні норми і правила.)

Кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, 
морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Виявлені порушення стосувалися 
безпеки та умов проживання, зокрема:

- не дотримується норма площі на 1 вихованця. Це є порушенням п. 3.18 Державних са-
нітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних 
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», затверджених наказом Мініс-
терства охорони здоров’я України 20.02.2013  № 144 тощо. Наповнюваність спальних кімнат 
у гуртожитках для учнів шкіл I ступеню має становити 5–6 місць, для шкіл II-III ступенів – не 
більше 4 місць. Площа спальних кімнат приймається з розрахунку 6 кв. м на 1 місце. Однак в 
спальних кімнатах не дотримуються встановлені норми.

- у душових кімнатах відсутні перегородки між душовими лійками, що не забезпечує 
реалізацію права дітей на приватність та повагу до його гідності.

- не маркується спідня білизна дітей молодшого шкільного віку. За словами персона-
лу, білизну перуть, прасують в пральні та віддають до групи, де діти нею користуються. Від-
так, відсутні підстави для твердження, що різні діти не використовують особисті речі, зокрема 
спідню білизну. 

- у деяких спальних кімнатах 2 ліжка розміщені впритул одне до одного. 
6. Відсутність належного психологічного, соціального та юридичного су-

проводу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
Діти не отримують аліменти та соціальну допомогу. Норми статті 3 Конвенції про права 

дитини зобов’язують установи, служби та органи, відповідальні за піклування про дітей та їх 
захист, відповідати нормам, встановленим компетентними органами. Однак, в закладі є діти, 
права яких на соціальний захист порушуються.

Згідно з законом України «про охорону дитинства», діти, які внаслідок смерті батьків, поз-
бавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без бать-
ківського піклування, мають право на особливий захист і допомогу з боку держави.
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Відповідно до вимог зазначеного Закону, соціальний супровід цих дітей має здійснюватися 
за спеціальним планом, який складається для кожної дитини та коригується раз на рік. Однак, 
не у всіх дітей, яким встановлено юридичний статус дитини-сироти, в особових справах є копії 
індивідуальних планів соціального захисту. Це свідчить про відсутність належного контролю 
за дотриманням їх економічних та майнових прав. Є вихованці, які потребують правової допо-
моги у зв’язку з неотриманням аліментів від батьків за рішенням суду та своєчасним встанов-
ленням юридичного статусу. 

Згідно статті 29 Закону «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання» держава надає матеріальну допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуван-
ням у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

В закладах не ведеться належний контроль за отриманням дітьми соціальних виплат.
 7. Право дітей на доступ до інформації
Не забезпечено доступ до правової інформації. Стаття 57 Конституції України гарантує 

кожній особі право знати свої права та обов’язки. На інформаційних стендах відсутня інфор-
мація про права дітей. Всупереч ст. 9 Закону України «Про охорону дитинства», у закладі на 
інформаційних стендах відсутні номери телефонів національної дитячої гарячої лінії та відпо-
відальних осіб, до яких дитина може звернутися у разі порушення її прав.  

Як загальний висновок можна констатувати найголовніше – без запровадження системи 
моніторингу дотримання прав дитини в закладах державної опіки та виправних закладах в 
Чернігівській області, порушення прав дитини в них будуть лише поглиблюватися, оскільки 
вони є закритими для громадськості, а адміністрація закладів чинить протидію, або ж не спри-
яє доступу громадськості до них.
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V. Аналіз відповідей на інформаційні запити
Реалізація та забезпечення прав дитини, захист її інтересів та безпека є прямим обов’яз-

ком всіх органів влади та місцевого самоврядування. Одним з наших завдань було дослідити,  
як впроваджуються та інтегруються Рекомендації Комітету ООН з прав дитини на місцевому 
рівні органами влади та службами, які в той чи інший спосіб працюють в інтересах дітей. Так, 
інформаційні запити з цього питання отримали: 

- Чернігівська обласна державна адміністрація;
- Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації;
- Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
- Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації;
- Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації;
- Чернігівський обласний центр зайнятості;
- Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміні-

страції;
- ГУНП України в Чернігівській області;
- Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції;
- Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної дер-

жавної адміністрації;
- Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області;
- Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації;
- Управління ДСНС України у Чернігівській області;
- Прокуратура Чернігівської області;
- Головне Управління Пенсійного Фонду України в Чернігівській області.
Запитання, які були поставлені:
1. Чи існує на рівні області політика стосовно забезпечення та захисту прав дитини?
2. Якщо існує, то яким саме чином вона закріплена на формальному рівні (норматив-

но-правові акти, місцеві програми, плани, документи, інше).
3. Якщо політика забезпечення і захисту прав дитини існує і здійснюється, надайте інфор-

мацію щодо стану виконання місцевих програм та планів за період часу 2017-2018 рр.
 

№ Адресат Запитання 1 Запитання 2 Запитання 3
1. Департамент 

соціального захисту 
населення

Чернігівської 
обласної державної 
адміністрації

- - -
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2. Управління 
ДСНС України у 
Чернігівській області

Управління 
не володіє 
запитуваною 
інформацією, на 
підставі п. 1 ч. 
1 ст. 22 Закону 
України «Про 
доступ до публічної 
інформації» 
відмовляємо вам у 
задоволенні запиту 
тому, що питання 
забезпечення 
та захисту прав 
дитини не входить 
до компетенції 
Управління.

- -

3. Департамент 
культури і туризму, 
національностей та 
релігій

Чернігівської 
обласної державної 
адміністрації

Відповіді не надано Перелічено 2 
цільові програми, 
які стосуються 
творчого 
розвитку дітей.

Надано загальну 
статистичну інформацію де 
вказані кількісні показники 
установ і організацій 
(школи мистецтв, 
бібліотеки, театри) та 
результати їх діяльності.

4. Департамент сім’ї, 
молоді та спорту 
Чернігівської 
обласної державної 
адміністрації

Відповіді не надано По тексту 
відповіді 
перелічуються 
програми, 
співвиконавцем 
яких є 
департамент

Надано статистичні дані 
виконання окремих програм 
(оздоровлення дітей, 
надання стипендій для 
дітей-сиріт та позбавлених 
батьківського піклування, 
заходи щодо поліпшення 
соціально-побутових умов 
багатодітних сімей).

5. Чернігівський 
обласний центр 
зайнятості

Відповіді не надано Державна 
соціальна 
програма 
«Національний 
план дій щодо 
. реалізації 
Конвенції ООН 
про права 
дитини» на 
період до 2021 
року

Надано дані стосовно 
виконання пунктів зазна-
ченої програми, співви-
конавцями, якої є центр 
(п.1.6. Інтеграція дітей, які 
утримуються в інтернатних 
закладах, у соціальний 
простір територіальної 
громади: п.п.З проведення 
профорієнтаційної роботи з 
майбутніми випускниками, 
вихованцями інтернатних 
закладів)

6. Управління патрульної 
поліції в Чернігівській 
області Департаменту 
патрульної поліції

«Окремої програми 
щодо забезпечення 
захисту прав 
дитини управління 
патрульної поліції 
в Чернігівській 
області не 
впроваджувало»

Програма 
«Школа і 
поліція» 
(розроблена МОН 
України)

Надано загальну 
інформацію стосовно 
участі у профілактичних 
програмах.

7. ГУНП України в 
Чернігівській області

«щорічно 
політика стосовно 
забезпечення 
та захисту 
прав дитини 
передбачається 
у відповідних 
УПД ГУНП в 
Чернігівській 
області»

Вказано накази 
МВС, якими 
регламентується 
діяльність, 
завдання та 
функції 

підрозділів 
ювенальної 
превенції

Відповіді не надано
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8. Прокуратура 
Чернігівської області

«..прокуратура 
Чернігівської 
області не є 
розпорядником 
зазначеної 
інформації..

- -

9. Служба у справах 
дітей Чернігівської 
обласної державної 
адміністрації

«Отже, на території 
області, місцевими 
державними 
адміністраціями, 
їх структурними 
підрозділами 
у взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування, 
інститутами 
громадянського 
суспільства та 
іншими суб’єктами 
забезпечується 
реалізація 
державної політики 
стосовно захисту 
прав дитини»

Надано 
вичерпний 
перелік обласних 
програм та 
планів.

Надано звіти щодо 
виконання програм та 
планів.

10. Управління освіти і 
науки Чернігівської 
обласної державної 
адміністрації

Відповідь не надано Надано перелік 
програм та 
планів.

Стисло надана інформація 
стосовно планів та програм 
співвиконавцем яких є 
управління. Інформації 
про виконання програм не 
надано.

11. Управління 
виконавчої дирекції

Фонду соціального 
страхування України в 
Чернігівській області

«Управління не 
здійснює реалізацію 
державної політики 
в сфері прав дитини 
та її відповідності 
міжнародним 
стандартам щодо 
дотримання прав 
людини»

- -

12. Чернігівський 
обласний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

Відповідь не надано Надано перелік 
обласних програм 
і планів.

Надано вичерпну 
інформацію стосовно 
виконання програм 
співвиконавцем яких є 
центр.

13. Головне територіальне 
управління юстиції у 
Чернігівській області

Відповідь не надано Надано перелік 
програм, планів 
та проектів 
співвиконавцями 
яких є 
управління. 
Проте зі всього 
зазначеного 
переліку є лише 
одна обласна 
програма: 
«Програма 
правової освіти 
населення 
Чернігівської 
області на 2018-
2020 роки»

Надано інформацію 
стосовно виконання 
управлінням всеукраїнських 
програм, стратегій та планів 
в Чернігівській області. 
Також вказані кількісні 
показники проведених 
заходів, спрямованих на 
підвищення правосвідомості 
громадян.
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14. Управління охорони 
здоров’я

Чернігівської 
обласної державної 
адміністрації

Відповідь не надано Не надано 
відповіді на 
запитання

За підписом начальника 
управління надано 
відомості щодо інформацію 
щодо роботи КЛПЗ 
«Чернігівська обласна 
дитяча лікарня»: «Закладом 
розробляються заходи, 
спрямовані на підвищення 
рівня і покращення 
якості медичної допомоги 
дитячому населенню. 
Лікарня постійно 
взаємодіє зі службами у 
справах дітей та Центром 
соціальної служби для сім’ї, 
дітей та молоді. До дня 
відзначення Дня спільних 
дій в інтересах дітей у 
2017 році вищевказаною 
лікарнею було підготовлені 
та розміщені інформаційні 
листи про права дитини в 
Україні»

15. Головне Управління 
Пенсійного 
Фонду України в 
Чернігівській області

Відповідь не надано Не надано 
відповіді на 
запитання

Надано статистичні дані 
стосовно кількісних 
показників дітей, які 
отримують пенсійне 
забезпечення.

Окремо надсилався запит до Чернігівської обласної державної адміністрації з наступними 
запитаннями:

1. Які консультативно-дорадчі органи, робочі групи, комісії створені при Чернігівській 
обласній державній адміністрації, що займаються питаннями забезпечення та захисту прав 
дитини? 

2. Надайте протоколи засідань відповідних робочих органів за період часу 2017-2018 рр.
Згідно отриманої відповіді при Чернігівській обласній державній адміністрації створені та 

діють консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, які розглядають питання забезпечен-
ня та захисту прав дитини. Серед них: 3 робочі групи, 1 координаційна рада та 1 комісія. Проте 
серед даного переліку ми не побачили робочої групи з напрацювання комплексу заходів із 
протидії антисоціальної поведінки підлітків, яка мала створитися на виконання рішення ухва-
леного під час засідання за круглим столом, яке відбулося 10.04.2017 р. за участі Уповноваже-
ного Президента України з прав дитини Миколи Кулеби та голови Чернігівської ОДА (http://
cg.gov.ua/old/index.php?id=239845&tp=0).

Стосовно питання ведення протоколів засідань вище зазначених органів можна констату-
вати, що ведуться вони неналежним чином, а саме протоколи обласної міжвідомчої робочої 
групи з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей не велися, а оформ-
лювались дорученнями заступника голови ОДА. Через це неможливо отримати інформацію 
стосовно осіб, які брали участь під час засідання робочої групи, а також питань, які порушува-
лись та обговорювались і прийнятими по ним рішеннями.

Окремим проблемним питанням є оприлюднення результатів засідань зазначених органів 
на офіційних джерелах обласної державної адміністрації та її структурних підрозділах, а саме 
дана інформація там взагалі була відсутня.
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VI.   Аналітичний огляд юридичних консультацій з 
питань забезпечення та захисту прав дитини в Черні-

гівській області. 
В період з 1 жовтня 2018 року по 30 червня 2019 року з питань забезпечення 

та захисту прав дитини до громадської приймальні організації звернулося 207 
громадян.

За способом звернення:
- 98 звернень під час особистого прийому;
- 56 звернень каналами телефонного зв’язку;
- 18 звернень каналами електронної пошти/соц. мережі;
- 35 звернень під час виїзних прийомів.
За категоріями осіб, що звернулись:
- 48 звернень від самотніх матерів/батьків;
- 15 звернень від осіб з інвалідністю;
- 27 звернень від осіб пенсійного віку
- 34 звернення працівників бюджетної сфери (освіта, охорона здоров’я та інші);
- 76 малозабезпечених осіб, та таких, що перебувають у складних життєвих обставинах. 
За об’єктом звернення / на який подається скарга / до компетенції якого відноситься пи-

тання:
- 36 органи соціального захисту;
- 49 суд;
- 16 органи внутрішніх справ;
- 23 органи місцевого самоврядування;
- 9 заклади охорони здоров’я;
- 31 державна виконавча служба;
- 11 заклади освіти.
Надана допомога:
- 79 розтлумачено норми права;
- 93 надано юридичну консультацію;
- 16 надано допомогу в підготовці документів;
- 12 надано допомогу в підготовці позовної заяви;
- 7 забезпечено представництво в органах державної влади
Прийом громадян у приймальні ГО «МАRТ» здійснювався за попереднім записом, при 

безпосередньому візиті громадян, а також консультування в телефонному режимі, на особи-
стому прийомі, на виїзних приймальнях та завдяки сучасним електронним комунікаціям.

 Слід  зазначити, що громадська приймальня діє в організації на постійній основі. Правова 
допомога надається безоплатно. Для ефективної роботи та якісного надання правової допомо-
ги розроблені правила прийому громадян, регламент роботи та етичний кодекс.

В переважній більшості звернень надавалась  первинна правова допомога, що включає такі 
види правових послуг, як надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових 
питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів про-
цесуального характеру). Проте в деяких випадках надавалась і вторинна правова допомога у 
виді складання позовних заяв, клопотань, заяв на скасування судового наказу до суду та інших 
процесуальних документів.

Більшість клієнтів приймальні– жінки (63%).  71% - місцеві жителі, 63 % - з малозабезпе-
чених сімей. 
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Джерелом інформації про роботу приймальні стали оголошення в соціальних мережах та 
мережі Інтернет 43%; 28% відвідувачів приймальні стали за порадою знайомих й інших орга-
нізацій, у т.ч. і державних; близько 19% звертались до приймальні раніше.

Найчастіше законні представники дітей зверталися до приймальні з питаннями, що стосу-
валися сімейного (49%), цивільного (23%), кримінального (5%), житлового (12%) та спадково-
го права (11%) 

Допомогою, наданою клієнтам, у 91 % звернень були консультації, у 9 % - захист прав че-
рез допомогу у підготовці документів, у 2 % - підготовка позовних заяв та інших процесуаль-
них документів. Невеликий відсоток підготовки процесуальних документів, пояснюється тим, 
що більшість клієнтів, які потребували вторинної правової допомоги було перенаправлено до 
Місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Аналізуючи питання, з якими звертались за правовою допомогою законні представники 
дітей, можна зробити висновок, що більшість з них стосувались роз’яснення норм сімейного 
та цивільного права, а також питань соціального забезпечення. З одного боку це свідчить про 
недосконалість національного законодавства, а саме велику кількість законів та підзаконних 
актів, постійне їх доповнення та внесення змін, що регулюють ту чи іншу галузь, а також непо-
одинокі випадки коли норми права суперечать одна одній. 

Даний факт призводить до невірного тлумачення або невиконання органами, відповідаль-
ними за дотримання та захист прав дитини, покладених на них обов’язків. З іншого боку мож-
на констатувати низький рівень правової обізнаності та освіти серед населення, що негативно 
позначається на вирішенні проблемних питань правового характеру стосовно дотримання та 
захисту прав дитини. 

Більшість звернень до приймальні відбувались на пізній стадії, коли вирішення юридич-
ного питання ускладнене через пропущення строків для оскарження до відповідних органів, 
або була порушена процедура такого звернення. Особливу увагу необхідно звернути на питан-
ня доступу до публічної інформації, а також розгляду заяв та скарг відповідно до Закону Укра-
їни «Про звернення громадян», де виникає найбільша кількість порушень з боку державних 
органів та служб, що відповідальні за захист прав дитини. 

Значна кількість звернень стосувалась тлумачення норм сімейного права, а саме розірван-
ня шлюбу, визначення місця проживання дитини та часу побачень з одним із батьків, позбав-
лення батьківських прав, стягнення аліментів на утримання дітей та іншого. Незважаючи на 
прогресивні зміни у сфері стягнення аліментів та визначення їх розміру, залишається низка 
проблемних питань щодо ефективності роботи державних виконавчих органів, особливо щодо 
перерахунку призначених за рішенням суду аліментів та приведення сум, які стягуються у від-
повідність до встановленого прожиткового мінімуму для дітей на поточний рік. 

На сьогодні, так і не змінилась практика розгляду заяв правоохоронними органами про 
кримінальні правопорушення, передбачені статтею 164 Кримінального кодексу України «Ухи-
лення від сплати аліментів на утримання дітей», а саме - дані заяви взагалі не розглядаються 
в порядку передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України та не вносяться 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань. В більшості випадків такі заяви про злочин, у по-
рушення вимог чинного законодавства, розглядаються відповідно до Закону України «Про 
звернення громадян», після чого надається висновок дільничних офіцерів поліції про відсут-
ність протиправних дій та недоцільність проведення подальшої перевірки. Даний висновок не 
є процесуальним документом, що унеможливлює його подальше оскарження в прокуратурі чи 
суді. 

Окремим питанням слід виділити звернення законних представників дітей стосовно прак-
тичного аспекту захисту дітей від жорстокого поводження та насильства в сім’ї. З набранням 
чинності у 2018 році Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 
домашнє насильство криміналізовано, а також з’явились нові засоби захисту, такі як терміно-
вий заборонний припис (виноситься працівником поліції строком до 10 діб) та обмежуваль-
ний припис (видається на строк від одного до шести місяців за рішенням суду).

 27 серпня 2018 року Міністерством Внутрішніх справ був прийнятий наказ «Про затвер-
дження Порядку винесення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції 
України термінового заборонного припису стосовно кривдника» відповідно до якого затвер-
джується порядок винесення припису, проте на практиці до цього часу вказані приписи не 
виносяться через відсутність бланків термінового заборонного припису стосовно кривдника, 
про це свідчать відгуки клієнтів, що звертались за допомогою до приймальні, а також безпо-
середнє спілкування з працівниками Національної поліції, які підтвердили існування даної 
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проблеми.
Також незважаючи на прийняття в 2019 році Закону України «Про внесення змін до дея-

ких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», практичний аспект за-
хисту порушених прав дітей залишається на низькому рівні. Відповідно до звернень законних 
представників дітей, в закладах освіти продовжується укриття фактів цькування, в більшості 
навчальних закладів не сформовані відповідні комісії, які мають розглядати факти булінгу та 
перенаправляти на правоохоронні органи. Діти не обізнані щодо порядку звернення або пові-
домлення про такі випадки. Координація відповідальних органів, а також порядок їх взаємодії 
залишається на незадовільному рівні.
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VІI. Аналіз матеріалів ЗМІ, що  опубліковані у Черні-
гівській області 

Під час спостереження ставилось декілька завдань – знайти як гарні практики, так і про-
блемні, з точки зору дотримання прав дитини  випадки. Було важливим- як ЗМІ розповідають 
про проблемні ситуації, пов’язані з правами дитини, якими є підходи та форми подання, на 
чому акцентується увага та як би ЗМІ могли вплинути на вирішення проблемної ситуації. 

Ключові поняття:
Контент-аналіз – дослідницький метод, систематична числова обробка, оцінка та ін-

терпретація форми та змісту інформаційного джерела.
Засоби масової комунікації (ЗМК) – двосторонні канали та засоби передачі інформа-

ційних повідомлень на значні території та маси.
Засоби масової інформації (ЗМІ) – сукупність каналів передачі інформації, що заре-

єстровані відповідно до чинного законодавства України: газети, телебачення, радіо та інше.
Права дитини – система можливостей, які необхідні особі для її комплексного та ціліс-

ного розвитку в умовах ї відповідно до вимог середовища, беручи до уваги незрілість дитини.
ВСТУП
У період із 25 жовтня до 30 листопада 2018 року здійснювався контент-аналіз матеріалів, 

що розміщені в ЗМК.
Метою контент-аналізу стало дослідження рівня висвітлення ЗМК прав дитини в Чернігів-

ській області та місті Чернігів та всебічна характеристика рівня доступності та популярності 
теми.

Для успішної реалізації поставленої мети визначені такі завдання:
1. Проаналізувати публікації ЗМК на наявність інформації про права дитини;
2. Виявити специфіку подачі ЗМК інформації про права дитини;
3. Визначити найпопулярніші теми, що стосуються дітей та дотримання їхніх прав;
Об’єктом контент-аналізу є інформаційні повідомлення в ЗМК, що як система містить ЗМІ, 

які стосуються дітей та прав дитини.
Предметом контент-аналізу визначаються принципи висвітлення теми прав дитини в 

ЗМК. Окрім того, до поняття ЗМК ми включаємо інтернет-ресурси, що мають регіональний 
характер та діють як ЗМІ, але не зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, 
офіційні веб-портали районних органів місцевого самоврядування.

Законодавчу базу для аналізу предмету контент-аналізу складають Конвенція ООН з пра-
ва дитини, закони України, що регулюють діяльність ЗМІ та інформаційних агентств, Закон 
України «Про захист суспільної моралі» та Кодекс професійної етики українського журналіста 
Національної спілки журналістів України.

Варто розуміти, що законодавча база України створена таким чином, що прямо чи опосе-
редковано захищає права людини й дитини в тому числі. Захист персональних даних, умови 
використання зображень людини, право на вільне висловлення своєї думки та самовиражен-
ня – усе це впливає на роботу медіа. Обмеження та вимоги, що законодавство ставить перед 
ЗМІ, покликані оберігати права дитини, з одного боку. Із іншого – журналістські стандарти та 
їхнє дотримання мають створити ситуацію, коли порушення таких прав зведене до мінімуму. 
Разом із тим, варто завжди пам’ятати про ймовірність виникнення помилок, що спричинені 
людським фактором та когнітивними упередженнями.

РЕЗЮМЕ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ
Радіо, телебачення, газети, онлайнові видання та платформи – 70 джерел інформації що-

дня створювали інформаційні повідомлення про життя міст та їхні жителів. Фактично це всі 
ЗМІ та платформи, які працюють в області чи позиціонують себе такими.

ЗМІ - не єдине джерело інформації, яке може створювати повідомлення щодо прав дити-
ни. Окрім того, медіа не є суб’єктом порушення прав дитини. Вони можуть лише транслювати 
думку чи позицію, що має ознаки порушення.

За таких умов втрачається важливий сегмент інформації, яку створюють органи місцевого 
самоврядування – сільські, міські, ОТГ, районні та обласні. Таким чином, варто розглядати 
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інформаційний простір та ЗМК (що є ширшими поняттями) як джерело моніторингу. Тому, 
до моніторингового переліку було додано ще 25 джерел – офіційні інтернет-сайти районних 
державних адміністрацій Чернігівської області, – які створюють та публікують інформаційні 
матеріали.

         У процесі моніторингу 95-ть джерел інформації створили 13150 матеріалів – текстових, 
візуальних та аудіальних. Із них 736 стосуються дітей та їхньої життєдіяльності.

Тематично відібрані публікації систематизовано та поділено на 10 груп:
1. Закон та порядок – 21% від усіх матеріалів. Статті та інший контент містить такі ключові 

слова: зник, збили, безпека, дорога, смерть, хуліганство. 
2. Освіта та наука – 14%. Ключові слова: інклюзія, ЗНО, корупція, кола, садок, інвалід-

ність.
3. Медицина та здоров’я – 10%. Ключові слова: оздоровили, гепатит А, ГРВІ, кір, щеплен-

ня, обладнання.
4. Спорт – 9,1%. Ключові слова: гімнастика, змагання, самбо, футбол.
5. Допомога багатодітним сім’ям – 8%. Ключові слова: житло, ліжко, нетель (корова).
6. Культура та мистецтво – 7,9%. Ключові слова: концерт, інклюзія.
7. Права дитини та насильство – 7,9%. Ключові слова: рейд, поліція, булінг, неблагополуч-

ні сім’ї, харчування, батьки, насильство.
8. Фінанси та економіка – 7,8%. Ключові слова: аліменти, одноразова матеріальна допомо-

га.
9. Благодійність – 4,7%. Ключові слова: онкологія, реабілітація.
10. Інше - 9,6%.
Словосполучення «права дитини» журналісти використовують, більшою мірою, описуючи 

тематичні заходи. До наведених 7,9% публікацій, що стосуються предмету контент-аналізу, 
належать матеріали про Борзнанський інклюзивно-ресурсний центр, Центр соціально-пси-
хологічної реабілітації, Прилуцьку дитячу колонію. Окрім того, є статті про рейди-перевірки 
відповідальних органів неблагополучними сім’ями, дітей-сиріт.

Опубліковані матеріали в ЗМК, як правило, створені або в співпраці з органами влади, або 
правоохоронними органами. Часто в ЗМК опублікована інформація, яка написана структу-
рами, що проводять роботу з неблагополучними сім’ями чи працюють в сфері захисту прав 
дитини.

У ЗМІ опубліковано більший відсоток матеріалів, що стосується прав дитини, насильства 
чи булінгу, порівняно з офіційними сайтами районних державних адміністрацій. Говорячи 
про публікації останніх, варто зазначити, що їхній рівень корисності для населення є достат-
ньо низьким. Вони не містять зрозумілої інформації та часто є формалізованим звітом за про-
ведене засідання, наприклад, Комісії з прав дитини. 

67% публікацій ЗМК про дітей та їхню життєдіяльність містять фотографії. Відео в основ-
ному супроводжуються кадрами неповнолітніх. Найбільшою складністю та проблемою, що 
виникає у таких матеріалах – використання зображень дітей.

Найгостріше стоїть саме етичне питання публікації фото. Це проявило себе, коли ЗМК 
надрукували світлини неповнолітніх, яких втопила мати поблизу Києва. (Матеріали потра-
пили до місцевої преси, адже жінку затримали поблизу Чернігова). Аналогічна ситуація із пу-
блікацією фото, на той момент вже мертвих дітей, яких знайшли разом із самовбитою матір’ю 
в Талалаївці. Деякі видання використовували світлини з інтернету й шкодували, що немає 
зображення молодшого хлопчика і його не можна опублікувати.   

Часто редакції забувають про те, що для зйомки неповнолітніх потрібен дозвіл їхніх бать-
ків чи опікунів. Побутує практика використання так званої «мовчазної згоди» - коли мати чи 
батько бачить, що дитину знімають на відео чи фотографують і не висловлює заборону. Ті ж, 
хто не бажає, щоб їхня дитина потрапила в кадр, частіше всього забирають її з місця зйомки. 
Це має місце в фактичній практиці, але послідовність дій порушена – спочатку дозвіл на зйом-
ку, а потім сама зйомка.

Кожен законний представник дитини має право заборонити знімати свою дитину, чи ви-
користовувати вже зняті матеріали. Також, можуть вимагати вилучити зображення з уже опу-
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блікованих матеріалів, а ЗМК повинні виконати цю вимогу.
Інакша ситуація, коли світлини чи відео роблять у школах чи інших навчальних закладах. 

Це складніше стає тоді, коли до закладу приїжджає відома людина «на яку йдуть журналісти», 
як от Марина Порошенко.

Суть питання в тому, що дозволу на зйомку від дирекції школи недостатньо. Лише батьки 
чи законні опікуни мають право її надавати чи відмовляти. Тож, адміністрація навчального 
закладу повинна в письмовому вигляді попередити батьків про заплановану зйомку та отри-
мати від них дозволи чи відмови. Саме така процедура забезпечить максимальне дотримання 
прав дитини.

Фактично прав дитини стосуються багато тем та матеріалів, які опубліковані. Проте в них 
не пишуть напряму про права дитини та їхні порушення. 

Аналіз також показує, що й досі найактуальнішими питаннями є питання супроводу кри-
зових сімей, в яких знаходяться діти, питання права на приватність, проблема насильства та 
булінгу. 

Загальним висновком є також і те, що існує нагальна необхідність у підвищенні професій-
ної компетентності журналістів у сфері висвітлення інформації стосовно прав дитини. Також 
це стосується і прес-служб державних та місцевих органів влади. 
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VIІI. Актуальні проблеми дотримання та захисту 
прав дитини на рівні ОТГ та їх причини

На жаль головна проблема при забезпеченні прав дитини, а саме відсутність координації 
особливо гостро постала під час проведення реформ як на національному , так і на місцевому 
рівні 

В нас не було завдання в рамках проекту дослідити стан дотримання прав дитини в ОТГ 
області, проте це питання само стало на порядку денному і є невід’ємною складовою загальних 
висновків по ситуації з дотриманням прав дитини в Чернігівській  області. 

Проблема  забезпечення та захисту  прав дитини особливо гостро постала під час прове-
дення реформ як на національному , так і на місцевому рівні.

Невід’ємною та важливою складовою децентралізації влади є децентралізація повнова-
жень щодо дотримання , забезпечення та захисту прав дитини. Проте питання прав дитини 
фактично не стояло, і не стоїть на порядку денному проведення реформи в ОТГ Чернігівської 
області.  

Але діти – це члени територіальної громади, і, як особлива група мають свої права, станов-
лять певну частину населення громади. Це є визначальним щодо перспектив розвитку гро-
мади. Голови ОТГ, старости мають представляти інтереси дітей - як членів своєї громади і 
виконувати обов’язки щодо створення соціально-економічних умов реалізації особистості на 
її території, дбати про безпеку та захист дітей. Виконкоми( органи опіки і піклування) мають 
особливі повноваження захисту прав дітей та представлення їх інтересів. 

За нашими спостереженнями під час виїздів в громади Чернігівської області та роботи з 
органами влади, мешканцями громади  області, можна зробити впевнений висновок про те, 
що реформа значно знизила якість послуг стосовно питань забезпечення та захисту прав дити-
ни. Є територіальні громади, в яких взагалі відсутні соціальні послуги для дітей. Єдиним еле-
ментом залишився тільки соціальний супровід кризових сімей, хоча якість надання і цих по-
слуг залишається на вкрай низькому рівні та не відповідає стандартам та кращим практикам.  

Немає чіткої ясності та розмежування функцій захисту прав дитини на місцевому рівні, 
оскільки вони не проаналізовані та не визначені –  які органи місцевої влади відповідають за 
забезпечення прав дитини, за надання адміністративних та соціальних послуг. 

Також залишається та поглиблює кризу у сфері захисту прав дитини в ОТГ неврегульова-
ний механізм передачі повноважень від служб в справах дітей райдержадміністрацій до ново-
утворених об’єднаних громад. Через це багато громад і не створюють служби в справах дітей, а 
лише вводять окремого спеціаліста, які теж не мають  чітких інструкцій та процедур. Всі інші 
громади поки що не виконують в повному обсязі повноваження з забезпечення, дотримання 
та захисту прав дитини, бо не перебрали функції передбаченого законодавством органу опіки 
та піклування. Частина громад взагалі не знає про такі функції.

Об’єднана громада, як орган опіки та піклування, забезпечує захист особистих і майнових 
прав кожної дитини, яка є мешканцем громади. Проте не всі громади мають доступ до елек-
тронної бази даних дітей, що потребують особливої уваги громади, оскільки дані залишаються 
у районних службах.

Це значно впливає на якість надання послуг, особливо це стосується дітей,що знаходяться в 
складних життєвих обставинах, дітей, що постраждали від насильства, оскільки взагалі немає 
фахівців – соціальних працівників, психологів, педагогів, поліцейських, медиків, які могли б 
виявляти та фіксувати факти насильства, надавати допомогу, проводити корекційні програми. 

В рамках освітнього компоненту проекту було проведено триденний тренінг для началь-
ників служб в справах дітей ОТГ області, начальників ЦССМ та начальників управлінь освіти 
ОТГ. Окрім навчального компоненту було проведено певне дослідження – «Що заважає реалі-
зовувати повноваження по ефективному захисту прав дитини та  представлення її інтересів?»

Відповіді можна структурувати наступним чином:
Процедурно-функціональні перепони:
1. Обмежені повноваження (процедури);
2. Юридична незахищеність;
3. Відсутність належної взаємодії та координації;
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Організаційно-структурні перепони: 
1. Брак кошів на уведення додаткових посад (фахівців, соціальних працівників, психологів 

тощо);
2. Значне навантаження на працівників (у т.ч. через неукомплектованість штату праців-

ників);
3. Недостатнє матеріальне забезпечення служб;
4. Відсутність достатньої кількості (у т.ч. доступність) закладів влаштування дитини у 

складних життєвих обставинах (ЦСР, патронатних сімей).
Ідеологічні перепони: 
1. Нерозуміння керівниками, у т.ч. керівниками ОТГ, проблем і потреб у цій сфері;
2. Байдужість населення до потреб дітей;
3. Недостатньо актуалізованою в суспільстві є потреба у захисті прав дітей та питання прав 

дитини.
Проблеми супутніх інституцій (однак учасники тренінгу фактично вказали на недоліки 

функціонування інституту влаштування дітей, які позбавлені батьківського піклування, тому 
практики і процедури патронату та усиновлення потребують окремого дослідження):

1. Спростити процедури та застосувати індивідуальний підхід у патронаті та усиновленні;
2. Незначна кількість бажаючих усиновити дитину (у т.ч. низький дохід усиновлювачів);
3. Високі вимоги до патронатних сімей та значна кількість вимог;
4. Відсутність комплексної підтримки патронатних сімей та усиновлювачів;
Таким чином, можна зробити висновки, що через законодавчу неврегульованість даного 

питання, відсутність координації та взаємодії, нерозуміння необхідності особливої уваги до 
питань забезпечення та захисту прав дитини як органів місцевої влади, так і самої громади, 
призводять до погіршення ситуації в питанні забезпечення та захисту прав дитини в громадах. 

Необхідне чітке розуміння стандартів, які поки що запропонувала держава, чіткі механіз-
ми впровадження норм без конфлікту між базовими законами та законами про місцеве само-
врядування. Необхідно звернути особливу увагу на механізми донесення до посадових осіб в 
громаді їх функцій та обов’язків, комплектації кадрів, їх навчання та контроль.

Питання підходу до реалізації та захисту прав дитини – це питання цінностей, морально-
сті, обов’язку, розвитку та безпеки в громаді. Це необхідно усвідомити як органам влади на 
місцевому рівні, так і самим мешканцям громади, які б могли значно вплинути на вирішення 
цих проблем своєю увагою до даного питання, активністю, участю та впливом. 
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ІХ. Висновки та рекомендації
• Виконати у повному обсязі рекомендації Комітету ООН про права дитини, висловлені 

під час попередніх слухань. 
• Створити єдиний комплексний закон про забезпечення прав дитини, який би включав 

стандарти прав дитини та механізми їх реалізації, функції та обов’язки держави. 
• Створити цілісну систему соціального захисту дітей в Україні шляхом визначення функ-

цій соціального захисту на рівні закону. Розробити сучасну систему моніторингу й оцінки яко-
сті наданих соціальних послуг та ефективності роботи їх надавачів. 

• Забезпечити повне виконання рекомендацій Комітету з прав дитини за попередніми 
доповідями в частині гармонізації законодавства зі стандартами Конвенції та Факультативних 
протоколів до неї, приділяючи особливу увагу Факультативному протоколу щодо участі дітей 
у збройних конфліктах. Виконати мінімальні стандарти правил ООН що стосуються відправ-
лення правосуддя щодо неповнолітніх. 

• Забезпечити впровадження Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного ви-
крадення дітей, Конвенції Ради Європи «Про захист дітей від сексуальної експлуатації та сек-
суального насильства» (зокрема статті 35), Європейської конвенції про здійснення прав дітей 
(зокрема запровадити правосуддя дружнє до дитини), Конвенції 1954 року про статус осіб без 
громадянства, Конвенції 1961 року про скорочення без громадянства. Приєднатися до Конвен-
ції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення (Гаазької Кон-
венції), Декларації про безпеку шкіл. 

• Створити ефективний координуючий орган (агенцію) при Уряді України, який би ви-
значав напрямки, пріоритети діяльності, координував роботу відомств у питаннях захисту 
прав дитини. Забезпечити прозору діяльність Координуючого органу, в т.ч. шляхом залучення 
громадських організацій до обговорення та аналізу впливу реформ, публічного обговорення 
політик з прав дитини. 

• Численні порушення прав дитини та її найкращих інтересів в суді, демонструє необхід-
ність запровадження в Україні системи сімейних судів у відповідності з кращими практиками 
інших країн. 

• Запровадити посаду Омбудсмена з прав дитини відповідно до Паризьких принципів 
щодо статусу національних установ із захисту та заохочення прав людини 1991 року. 

• Здійснити аналіз діяльності центральних та місцевих органів влади, що відповідають за 
забезпечення прав дитини. Законодавчо чітко визначити завдання служби у справах дітей як 
координатора роботи у сфері забезпечення прав дитини. 

• Законодавчо врегулювати алгоритм передачі повноважень від служб у справах дітей 
райдержадміністрацій до новоутворених об’єднаних територіальних громад. 

• Прийняти Національний план дій імплементації Конвенції з прав дитини на рівні Зако-
ну України або державної цільової програми.  

• Здійснювати фінансування послуг для дитини, а не фінансування закладів, і забезпе-
чити рівний доступ дитини до цих послуг. Розробити державний стандарт щодо визначення 
кількості фахівців.  

• Забезпечити формування і розвиток ринку соціальних послуг шляхом запровадження 
практичних механізмів соціального замовлення. Передбачити здійснення соціального замов-
лення на основі стандартів надання послуг, що містять фінансові розрахунки на основі згада-
ного в рекомендації  принципу рівності. 

• Посилити законодавчий захист дитини від дискримінації, насильства та жорстокого по-
водження. 

• Запровадити комплексний та ефективний моніторинг проявів дискримінації, насиль-
ства та жорстокого поводження щодо дитини. 

• Забезпечити проведення заходів для підвищення обізнаності дітей про їхні права. 
• Підвищити обізнаність дітей з обмеженими можливостями, їх батьків та широкої гро-

мадськості щодо права дітей на освіту, у тому числі на інклюзивну освіту та провести кампа-
нію, яка б інформувала громадян про переваги інклюзивного навчання для всього суспільства. 

• Розробити механізм контролю за роботою органів і служб у справах дітей, визначити 
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що є діями щодо посилення соціально-правового захисту та реабілітації відповідно до Закону 
України «Про органи і служби у справах дітей». 

• Забезпечити реальний доступ дітей до спілкування з представниками державних та не-
державних комісій, які проводять перевірку на дотримання прав неповнолітніх у виховних 
колоніях державної пенітенціарної служби України. 

• Посилити відокремленість школи від церкви та вивчення питань загальнолюдських 
цінностей, толерантності, культурології та історії світу. 

• Зняти законодавче обмеження на створення дітьми молодше 14 років своїх громадських 
організацій.  Підвищити безпеку участі дітей у мирних зібраннях через навчання поліції пово-
дженню з дітьми – учасниками мирних зібрань. 

• Розглядати питання забезпечення приватності дитини як одне з основних під час мо-
ніторингу дотримання прав дитини в місцях несвободи й включити це питання до мандату 
НПМ. 

• Запровадити принцип поваги до людської гідності дитини до кодексу журналістської 
етики та навчання журналістів про права дитини. 

• Розробити й затвердити методичні рекомендації із застосування норм законодавства 
щодо захисту прав людини онлайн та захисту персональних даних у діяльності закладу освіти, 
зокрема на сайтах закладів освіти та сторінках у соціальних мережах. 

• Затвердити Типове положення про сайт закладу освіти з огляду на повагу прав людини 
в онлайновому просторі та кібербезпеку. 

• Забезпечити регулярне навчання та розвиток батьківських навичок, особливо серед сі-
мей груп ризику. Проводити інформаційні кампанії з метою популяризації нульової толерант-
ності до насильства відносно дитини, зокрема, як одного із способу виховання. 

• Забезпечити прийняття підзаконних нормативно-правових актів, які забезпечать вико-
нання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» на практиці. 

• Створити систему навчання спеціалістів сфери захисту дітей, яка передбачає регулярне, 
доступне, системне навчання усіх спеціалістів. Проводити навчання для соціальних працівни-
ків, поліцейських стосовно виявлення фактів насильства щодо дітей та ефективного реагуван-
ня на такі випадки. 

• Розробити чіткі стандартні операційні процедури (алгоритми) реагування на випадки 
насильства стосовно дітей з боку законного представника для соціальних працівників, полі-
цейських, медиків. 

• Забезпечувати ефективне виконання судових рішень, які надають одному з батьків пра-
во на регулярний контакт з дитиною. 

• Забезпечити участь дитини в усіх процесах, що стосуються її особисто, починаючи з мо-
менту, коли вона може висловити свою думку. Внести відповідні зміни до процесуальних ко-
дексів.   

• Забезпечувати своєчасне прийняття судових рішень у випадках, коли дитині загрожує 
домашнє насильство. 

• Розробити процедури евакуації дітей, дитячих установ та сімей з дітьми. Активізува-
ти просвітницьку роботу та співпрацю з громадськими організаціями стосовно попередження 
травматизації від вибухонебезпечних предметів. 

• Забезпечити розвиток учнівського самоврядування та інших практик самоорганізації 
дітей на демократичних цінностях та стандартах участі згідно загального коментаря №12 Ко-
мітету ООН з прав дитини. 

• Створити в Україні  цілісну стратегію протидії насильству щодо дітей із залученням всіх 
дотичних органів державної влади та представників громадського сектору. Узгодити між со-
бою підзаконні акти відповідних міністерств та покращити міжвідомчу взаємодію. Спряму-
вати зусилля на раннє виявлення та реагування на випадки насильства. Розвивати систему 
послуг за місцем проживання дитини. 

• Запровадити обладнані приміщення («зелені кімнати») для опитування та експертиз 
щодо дітей. 

• Визначити заклади, які надаватимуть кваліфіковану безоплатну психологічну допомогу 
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дітям, які постраждали від сексуальної експлуатації та насильства. 
• Вжити заходів щодо посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед працівни-

ків закладів освіти, охорони здоров’я, пенітенціарної служби, інтернатних установ, поліції та 
інших щодо недопущення порушень прав дитини. 

• Гарантувати свободу від тортур та жорстокого поводження у ситуаціях, які виникають 
або можуть виникнути у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні. 

• На законодавчому рівні, зокрема в статті 34 до Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», визначити перелік базових соціальних послуг, що мають надаватися на рівні 
громад та мінімальний пакет гарантованих державою соціальних послуг для дітей і сімей з 
дітьми. 

• Впровадити порядок формування державного замовлення на підготовку кваліфікова-
них фахівців для надання послуг дітям та сім’ям на рівні громад, підготовку фахівців сфери 
захисту прав дітей. 

• Затвердити порядок здійснення системного моніторингу та оцінки впливу на дитину і 
сім’ю наданих соціальних послуг, передбачивши залучення громадських організацій до прове-
дення таких моніторингів як обов’язкової умови. 

• Розробити та затвердити стандарт соціального супроводу батьків, у яких діти відібрані 
без позбавлення батьківських прав, а також батьків, які позбавлені батьківських прав і мають 
намір звернутися до суду з позовом про поновлення батьківських прав; стандарт соціальних 
послуг для сімей з дітьми та одиноких матерів, які мають намір залишити дитину в полого-
вому будинку або іншому закладі охорони здоров’я; стандарт соціальних послуг для батьків, 
діти яких перебувають на вихованні в інституційних закладах, з метою створення умов для по-
вернення дитини на виховання в сім’ї та визначити показники якості відповідних  соціальних 
послуг 

• В умовах реформи децентралізації влади унормувати передачу повноважень стосовно 
усиновлення та створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу від служб у 
справах дітей райдержадміністрацій до інших органів та структур. Розробити необхідні проце-
дури та механізми. 

• Привести законодавство України у відповідність до Керівних принципів ООН з альтер-
нативного догляду за дітьми, особливо в частині врегулювання понять «форми альтернатив-
ного догляду дітей», «інституційний догляд», «заклад, з умовами проживання дітей, набли-
женими до сімейних», прийняття рішення щодо дитини та обов’язковість перегляду таких 
рішень за її участі. 

• Внести зміни до Бюджетного кодексу України щодо  здійснення видатків з місцевих бю-
джетів, передбачивши видатки на розвиток соціальних послуг для дітей і сімей та скорочення 
видатків на утримання закладів інституційного догляду та виховання дітей (ст. 89, 90). 

• Забезпечити дошкільну підготовку ромських дітей шляхом створення альтернативних 
закладів дошкільного навчання (короткотермінові дошкільні групи, мобільні дитячі садки 
тощо). Інформувати батьків про такі можливості. 

• Заохочувати залучення представників ромської громади до навчального процесу шля-
хом створення посад культурного медіатора або освітнього асистента в школах, які відвідують 
ромські діти. 

• Забезпечити підготовку вчителів для роботи у багатокультурному просторі; розроби-
ти відповідні інноваційні навчальні методики з метою посилити інтеграцію ромських дітей в 
освітню систему. 

• Забезпечити залучення до експертизи шкільних підручників експертів з прав людини, 
у тому числі з недержавних організацій, що мають практичний досвід освіти з прав людини та 
правозахисної діяльності. 

• Прийняти Загальнодержавну програму з освіти у сфері прав людини з подальшою роз-
робкою державних стандартів та системи фінансового та операційного забезпечення її вико-
нання. Передбачити участь громадських організацій в цих процесах. 

• Організувати системне обов’язкове навчання основам прав людини/дитини для всіх ка-
тегорій педагогічних працівників, залучаючи спеціалістів у сфері прав людини/дитини.

• Запровадити у спеціальну підготовку ювенальних поліцейських, слідчих, психологів, 
адвокатів, прокурорів, суддів щодо роботи з дітьми, які постраждали від злочинів, в т.ч. сексу-
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ального насильства. 
Рекомендації за результатами моніторингу інтернатних закладів Чернігівської 

області
Враховуючи рекомендації Комітету ООН з прав дитини, рекомендації Кабінету Міністрів 

Ради Європи щодо дітей, які перебувають в закладах опіки, стосовно деінституціалізації та 
життя в суспільстві дітей з інвалідністю, рекомендуємо: 

• У Чернігівській області запровадити систему моніторингу дотримання прав дитини в 
закладах державної опіки, особливо в будинках-інтернатах. Залучати до проведення моніто-
рингу організації громадянського суспільства та забезпечувати подальший супровід рекомен-
дованих дій. 

• Забезпечити дотримання права на повагу до поглядів і думок дітей, які перебувають у 
місцях несвободи, шляхом їх активного залучення до організації навчально-виховного проце-
су закладів (включаючи цілком незалежну від адміністрації закладів роботу учнівського са-
моврядування/учнівських рад), визначення й врахування їх ставлення та побажань до умов 
проживання в закладах та установах. 

• Проводити тренінги із залученням експертів громадського сектора з прав дитини для 
співробітників органів державної влади та місцевого самоврядування, які працюють в інтере-
сах дітей, працівників шкіл-інтернатів, будинків-інтернатів, виховної колонії для неповноліт-
ніх (у першу чергу представників цих закладів та установ). 

• Проводити широку роз’яснювальну й просвітницьку роботу із залученням експертів із 
громадського сектора з питань прав дитини серед вихованців шкіл-інтернатів, будинків-інтер-
натів, виховної колонії для неповнолітніх. 

• Розповсюджувати позитивну практику, яка застосовується у деяких інтернатних закла-
дах Чернігівської області, й сприяти створенню в закладах державної опіки невеликих груп 
сімейного типу, облаштуванню спальних кімнат таким чином, аби умови проживання макси-
мально були наближеними до домашніх. 

• Активно залучати волонтерів до організації вільного часу вихованців спеціальних 
шкіл-інтернатів та дитячих будинків-інтернатів. 

• Сприяти влаштуванню дітей до сімейних форм виховання. Проводити роз’яснювальну 
роботу з керівництвом закладів опіки з метою мінімізації їх впливу на дитину при прийнятті 
рішення щодо надання згоди на влаштування до сім’ї під опіку чи всиновлення. Знайомити 
адміністрацію закладів із закордонним досвідом реформування закладів державної опіки та 
зміни профілю закладу. 
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