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ВСТуп
ДРУЗІ! 
Ви ЗаРаЗ ТРиМаєТЕ 
В РУКах ДОКУМЕНТ, 
яКий є ВаЖЛиВиМ 
ДЛя ВСІх ДІТЕй Та 
ПІДЛІТКІВ В УКРаїНІ, 
ОСКІЛьКи ВПЛиВає 
На ДОТРиМаННя ПРаВ 
КОЖНОї ДиТиНи. 

ЩО ЦЕ?
Цей документ називається 

«Заключні зауваження та реко-
мендації Комітету ООН з прав 
дитини: україна» (скорочено 
Заключні рекомендації). Він був 
підготовлений узимку 2011 року. 
В ньому Комітет визначає осно-
вні порушення прав дитини в 
україні та висловлює своє ба-
чення того, яким чином ці пору-
шення можна усунути. 

 ДЛя чОГО НаПиСаЛи 
ЦЕй ДОКУМЕНТ 
ДОКУМЕНТ?

Цей документ написали для 
того, щоб допомогти україні 
змінити на краще ситуацію, яка 
склалася із захистом прав дити-
ни. На нього мають орієнтува-
тися всі без винятку установи і 
служби, які працюють з дітьми 
та для дітей. у 2017 році україна 
звітуватиме перед експертами 
Комітету ООН з прав дитини 
про те, яким чином вона вико-
нала ці рекомендації. 

ЩО ТаКЕ КОМІТЕТ ООН 
З ПРаВ ДиТиНи?

Комітет ООН з прав дитини 
— це спеціальний орган, ство-
рений у 1991 році при Організа-
ції Об’єднаних Націй. Комітет 
здійснює нагляд за виконанням 

Конвенції про права дитини 
країнами-учасницями, а також 
двох факультативних прото-
колів до Конвенції щодо участі 
дітей у збройних конфліктах і 
торгівлі дітьми, дитячої про-
ституції й дитячої порнографії. 
До складу Комітету входять 18 
незалежних експертів, які оби-
раються країнами-учасницями 
терміном на 4 роки. Експерти 
комітету представляють усі 
континенти та основні право-
ві системи світу. Кожна країна 
має право висунути свою канди-
датуру для роботи в Комітеті. 
Ключовою вимогою до кандида-
та є його/її високі моральні якос-
ті та компетентність у сфері 
захисту прав дитини. Імена всіх 
експертів Комітету ООН мож-
на знайти за цим посиланням 
http://www2.ohchr.org/english/
bodies/crc/members.htm 

організація	об’єднаних	на-
цій	 (оон) — міжнародна орга-
нізація, утворена для підтрим-
ки та зміцнення міжнародного 
миру та безпеки, розвитку спів-
робітництва між державами. 

Основи її діяльності та 
структури розроблялися у роки 
Другої світової війни. Назву 
«Об’єднані Нації» було вперше 
вжито у Декларації Об’єднаних 
Націй, підписаній 1 січня 1942 
року. Засновниками ООН стала 
51 держава, серед яких була й 
україна. 

яК ПРаЦює КОМІТЕТ ООН? 
Експерти Комітету збира-

ються тричі на рік у м. Женева 
(Швейцарія). На кожну зустріч 
приїжджають представники 
кількох країн, щоб відзвітува-
ти про впровадження Конвенції 

ООН з прав дитини. Для цього 
кожна країна раз на 4—6 років 
подає до Комітету спеціальну 
Державну доповідь. Експерти 
Комітету за потреби можуть 
вимагати від країн додатко-
вої інформації. Додаткові дані 
можуть надати також пред-
ставники громадських органі-
зацій, які працюють із дітьми 
та для дітей. Як правило, їхня 
інформація є більш критичною 
і висвітлює найбільш гострі 
проблеми, пов’язані із захис-
том прав та інтересів дітей. 

громадська	 організація — 
це об’єднання громадян, яке 
утворюється для реалізації їхніх 
спільних інтересів. Станом на 1 
січня 2009 року в україні налічу-
валось 2876 всеукраїнських гро-
мадських та 65 951 організація 
місцевого значення. увага таких 
організацій прикута до різно-
манітних питань, пов’язаних із 
захистом прав людини та пред-
ставництвом інтересів людей. 
Зокрема це право людей на сво-
боду слова та зібрань, на свобо-
ду від катувань (порушення за-
кону в міліції, тюрмах тощо), на 
доступ до освіти (особливо для 
людей з обмеженими можливос-
тями), на здоров’я (розповсю-
дження ВІЛ/СНІД, туберкульозу, 
раку тощо), захист прав дити-
ни, питання екологічної безпеки, 
боротьби із корупцією тощо. 

чи ВРахОВУє КОМІТЕТ 
ООН  ДУМКУ ДиТиНи? 

Комітет ООН рекомендує 
державам та громадськості 
враховувати думку дітей під 
час підготовки звітів. Він та-
кож спонукає дітей безпосе-
редньо подавати інформацію 
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до Комітету. Діти можуть 
самостійно викласти своє ба-
чення проблем, з якими вони 
стикаються. письмовий текст 
документа можна передати до 
Комітету одразу після того, як 
подано інформацію від держави. 
Існує також можливість, щоб 
діти, які подали таку інформа-
цію, зустрілися з експертами 
Комітету і розповіли їм про на-
явні проблеми особисто. Саме 
на основі інформації, отриманої 
від влади, громадських організа-
цій і дітей, формуються заключ-
ні зауваження та рекомендації. 

ЩО ТаКЕ аДаПТОВаНа 
ВЕРСІя І ДЕ МОЖНа 
ВЗяТи ПОВНУ? 

Заключні рекомендації напи-
сані для спеціалістів, які працю-
ють у галузі захисту прав дити-
ни, й інколи містять поняття, 
специфічні для цієї галузі. Разом 
з тим, цей документ стосуєть-
ся прав та інтересів дитини, і 
діти мають право знати про 
нього і розуміти його. Для того 
щоб його сутність була зрозумі-
ла дітям різного віку, його «пере-
клали» мовою дітей. Такий варі-
ант, окрім іншого, передбачає, 
що до деяких слів та термінів у 
тексті надаються пояснення й 
тлумачення. Аби зрозуміти, на-
скільки серйозними є деякі про-
блеми, в тексті також подано 
певні цифри і факти, яких немає 
у «дорослому» варіанті Заключ-
них рекомендацій. 

Але ми хочемо, щоб ви, діти 
і молоді люди, мали таку саму ін-
формацію, як і дорослі. Тому ми 
також надаємо вам електронне 
посилання, за яким ви зможете 
знайти оригінальний документ 

Заключних рекомендацій: http://
www.wcu-network.org.ua/ua/
network/sourse/1750/1806/ 

ДЛя чОГО ДІТяМ ЗНаТи, 
ЩО НаПиСаНО 
В ЗаКЛючНих 
РЕКОМЕНДаЦІях? 

Ви, скоріш за все, знайомі з 
Конвенцією ООН про права ди-
тини, в якій перелічено осно-
вні права та свободи дітей. 
Заключні рекомендації допо-
можуть вам краще зрозуміти 
Конвенцію. Коли ви ознайоми-
тесь із ними, вам легше буде 
побачити, в яких саме ситуа-
ціях порушуються ваші права, 
права ваших друзів та інших 
дітей. Тоді ви зможете зверну-
тися по допомогу або поста-
вити запитання про те, чому 
так відбувається. Це є першим 
кроком до того, щоб захисти-
ти себе і свої права. 

хТО В УКРаїНІ ЗахиЩає 
ПРаВа ДиТиНи? 

В україні є державні та не-
державні установи, які опіку-
ються правами дітей. 

парламентський контроль 
за дотриманням прав людини і 
дитини здійснює уповноваже-
ний Верховної Ради україни з 
прав людини. Відповідно до Кон-
ституції україни кожна дити-
на, як і доросла людина, може 
звернутися до уповноваженого 
за захистом своїх прав. уповно-
важений може порушувати 
питання про забезпечення чи 
поновлення порушених прав до-
рослих і дітей перед будь-яким 
органом влади або посадовою 
особою в україні – президентом, 
прем’єр-міністром, міністрами, 

главами держадміністрацій, 
міськими та сільськими голова-
ми. Верховною Радою україни на 
посаду уповноваженого обрано 
Ніну Карпачову. Ти завжди мо-
жеш звернутися до неї або до 
Представника Уповноваженого 
з прав людини з питань захис-
ту прав дитини, рівноправ’я та 
недискримінації – Наталії Івано-
вої, написавши листа на адресу: 
01008, м. Київ, вул. Інститут-
ська, 21/8 або зателефонувавши 
на «гарячу лінію»: +38-044-253-75-
89 чи електронною поштою: 
omb@ombudsman.gov.ua.

Є також Уповноважений з 
прав дитини, який радить пре-
зиденту україни, яким чином 
захищати права дитини. Його 
звати Юрій Павленко. З ним ти 
можеш зв’язатися за телефо-
ном +38-044-255-78-03 або елек-
тронною поштою: pavlenko@
apu.gov.ua. 

В україні також існує загаль-
нонаціональна телефонна лінія 
довіри для дітей. За її номером 
0-800-500-33-5 або 386 ти змо-
жеш отримати відповіді на за-
питання про те, як слід діяти у 
разі порушення твоїх прав. Те-
лефонні дзвінки за цими теле-
фонами є безкоштовними. 

Також у кожній області та 
в кожному місті працює низка 
державних і громадських ор-
ганізацій, серед них і служби у 
справах дітей. Дізнатися номер 
телефону цієї служби у своєму 
місті або регіоні ти можеш на 
сайті http://www.ditu.gov.ua/
networkабо звернувшись до вчи-
телів, соціальних працівників та 
волонтерів соціальних служб.
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Коли було розпочато роботу над 
Конвенцією оон про права дитини? 
Першим кроком до Конвенції стала Декларація 
прав дитини. У 1959 році робоча група уклала десять 
принципів, що визначали основні права, якими мають 
користуватися всі діти. Разом з тим, принципи Декларації 
не були обов’язковими для виконання урядами з 
юридичної точки зору. Тому необхідно було   перевести 
їх у форму  конвенції. 

Офіційний процес розроблення Конвенції про права 
дитини тривав 9 років. Протягом цього періоду 
представники урядів, міжурядових та неурядових 
організацій намагалися досягнути консенсусу стосовно 
тексту конвенції. 

Конвенція оон про права дитини 
та її історія

чому виниКла потреба розробити 
Конвенцію оон про права дитини?
Точкою відліку для розроблення будь-якої правозахисної 
конвенції є усвідомлення проблеми, яка потребує розгляду 
міжнародною громадою. 

До спроб захистити дітей від неприйнятного ставлення 
та експлуатації вдавалися ще у хІх столітті, коли до 
досягнення повноліття діти вважалися власністю 
батьків. Головна увага реформаторів була прикута до 
проблем використання дитячої праці та неприпустимого 
поводження з безпритульними дітьми й дітьми-сиротами. 
1923 року Еглантайн Джебб створила проект Декларації 
прав дитини, яку були ухвалено Лігою Націй у 1924 році. 

Разом з тим, права дитини окремо не згадувалися ні у 
Всесвітній декларації з прав людини, ані в правозахисних 
конвенціях ООН. Ці документи передбачали, що на дітей 
поширюються права дорослих людей, проте в них діти не 
визнаються носіями прав.
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Коли Конвенція набула чинності?
Конвенція про права дитини була прийнята 
Генеральною асамблеєю ООН у 1989 році. За короткий 
термін її ратифікували більше країн, ніж будь-яку іншу 
конвенцію ООН. Завдяки цьому 1990 року вона набула 
чинності як міжнародний закон. Загалом Конвенцію 
ратифікували 193 країни світу.

В Україні Конвенція ООН про права дитини набула 
чинності з 27 вересня 1991 року, і з цього часу вона є 
складовою українського національного законодавства.

яКа СТРУКТУРа ТЕКСТУ КОНВЕНЦІї, 
СКІЛьКи Та яКІ СаМЕ ПРаВа ДиТиНи 
ВОНа ВиЗНачає?
Конвенція ООН про права дитини складається з 
трьох частин і містить 54 статті, в яких визначено 
біля сорока прав. Умовно їх можна поділити на 
чотири групи: 

«Піклуйтеся про мене». До них належать права на 
достатнє та здорове харчування, на освіту, медичну 
допомогу, розваги.

«Не знущайтеся наді мною». До цієї групи належать 
право на захист від економічної експлуатації та 
примусової праці, право не бути залученим до 
військових дій, право на захист від сексуальної 
експлуатації. 

«я маю власну думку». До цієї групи належать право 
виражати свої погляди, право сповідувати свою 
власну релігію, право об’єднуватися з іншим дітьми 
в організації, право на інформацію.

«я потребую спеціальної допомоги». Життя деяких 
дітей є важчим, ніж у їхніх однолітків. Тому такі діти 
потребують спеціальної уваги і піклування. Це діти-
інваліди; діти, позбавлені батьківського піклування; 
діти-біженці; діти у конфлікті із законом.

Повний текст Конвенції ООН про права дитини, 
адаптований для дітей, ви знайдете в наступному 
розділі.
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Заключні  зауваження  та  
рекомендації  Комітету ООН 
з  прав  дитини:  україна 

Визначення поняття «дитина»  (Стаття 1 КонВенції1)

ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН  
В УКРаїНІ.
•Дівчата можуть 
одружуватись раніше за 
хлопців.

•В окремих випадках діти 
також можуть одружуватись 
у віці 14 років.

Офіційний шлюбний вік — це мінімальний вік, у якому ви можете 
одружитися. при цьому важливо пам’ятати, що з моменту одру-
ження дитина набуває повної дієздатності, тобто вона бере на себе 
відповідальність не лише за себе, а й за свою пару та дитину (якщо 
ранній шлюб укладається з причини вагітності). 

у різних країнах шлюбний вік різний: у США або Єгипті — 18 років; 
у північній Ірландії — 17; в Намібії — 16; у Швеції — 15; в Канаді — 14; в 
Кореї — 13; у Мексиці — 12 років. 

Разом з тим, 16 років, поза сумнівом, — найпоширеніший у світі 
шлюбний вік. 

рішення,	яке	пропонує	комітет,		
або	що	слід	Здійснити	В	україні
•Слід внести зміни до законодавства України, щоб 
гарантувати однаковий шлюбний вік для хлопців і дівчат — 
18 років. 

•Необхідно внести зміни до законодавства України, щоб 
мінімальний шлюбний вік становив 16 років. 

•Треба чітко визначити обставини, які дозволяють шлюб у 
16 років. 

стаття		1.		ВиЗначення	дитини.	
доти,	поки	тобі	не	ВипоВниться	18	рокіВ,	ти	ВВажаєшся	
дитиною	і	маєш	усі	праВа,	Викладені	В	цій	конВенції.

стаття	2.		
Заборона	дискримінації.
тебе	не	поВинні	
дискримінуВати	З	жодної	
причини,	Зокрема	
череЗ	колір	шкіри,	
расоВу,	статеВу,	моВну,	
релігійну	приналежність,	
переконання,	релігійні	
погляди,	походження,	
соціальний	чи	майноВий	
статус,	стан	ЗдороВ’я,	
череЗ	тВоїх	батькіВ	чи	
Законних	опікуніВ	або	З	
будь-яких	інших	причин.

ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН В УКРаїНІ: 
• Діти — представники національних меншин ризикують 
стати потерпілими від злочинів, скоєних за расовими 
мотивами. 

• Замість того, щоб підтримувати заходи, спрямовані на 
розвиток толерантності та міжкультурного діалогу, держава 
підтримує «патріотичну освіту». 

• Діти-інваліди, діти з національних меншин (особливо діти 
ромів), «діти вулиці», діти, які живуть із ВІЛ/СНІДом, діти 
біженців та шукачів притулку зазнають дискримінації в різних 
сферах життя.

загальні принципи
(Статті 2, 3, 6 та 12 КонВенції)

недиСКримінація
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Дискримінація (від лат. Discriminatio — відмінність) — нерівне 
ставлення до людей, в основі якого лежать упередження або вподо-
бання, пов’язані з расовою приналежністю, кольором шкіри, стат-
тю, мовними відмінностями, релігією, політичними переконаннями, 
інвалідністю тощо. 

Націонáльні менш́ини — групи громадян певної держави, які не є 
представниками основної етнічної групи, виявляють почуття націо-
нального самоусвідомлення та спільності між собою.

Расизм — упереджене особисте ставлення до інших людей через 
їхню приналежність до певної групи або через колір шкіри з метою 
позбавлення їх певних прав (на працевлаштування, житло тощо).

Толерантність (від лат. tolerantia — терпіння) — у загальному 
значенні здатність приймати щось, не схвалюючи це. На індивідуаль-
ному рівні — здатність людини сприймати без агресії думки, які від-
різняються від її власних, а також особливості поведінки та способу 
життя інших людей. Терпимість до чужого способу життя, пове-
дінки, звичаїв, почуттів, ідей, вірувань є умовою стабільності та єд-
ності суспільств, особливо тих, які не є однорідними ні у релігійному, 
ні в етнічному, ні в інших соціальних вимірах.

Міжкультурна комунікація — спілкування між представниками 
різних культур. Її якість можна поліпшити, якщо представники різ-
них культур будуть однаково інтерпретувати символи і мати силь-
не бажання спілкуватися ефективно.

Ксенофобія (від грец. ξένος, «чужий» і φόβος, «страх») — патоло-
гічний і необґрунтований страх перед усім новим, іноземним, особли-
во перед вихідцями з інших країн, їх культурою, звичаями.

рішення,		
яке	пропонує	комітет,	
або	що	слід	Здійснити		
В	україні
•Україна має 
вживати заходів, що 
попереджуватимуть будь-які 
прояви дискримінації дітей 
за будь-якими ознаками.

•Мають підтримуватись 
молодіжні програми, які 
пропагують міжкультурний 
діалог, толерантність та 
повагу до національних та 
культурних відмінностей.

•Необхідно слідкувати за 
становищем дітей, які є 
найбільш уразливими до 
дискримінації.

• Принципи недискримінації 
мають бути прописані у 
законодавстві. 

найКращі інтереСи дитини

недиСКримінація

стаття	3.		
найкраще	ЗабеЗпечення	праВ	дитини.	

Всі	дії	стосоВно	дітей	мають	ВиконуВатись	іЗ	
підВищеною	і	першочергоВою	уВагою	до	найкращого	
ЗабеЗпечення	тВоїх	інтересіВ	та	інтересіВ	будь-якої	
дитини.	

ПРОбЛЕМи,   
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН 
В УКРаїНІ 
• Найкращі інтереси 
дитини не враховуються, 
коли ухвалюються рішення 
стосовно дітей. Зокрема 
це стосується дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, дітей, які 
контактують із законом.
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РІшЕННя, яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ,  
абО ЩО СЛІД ЗДІйСНиТи В УКРаїНІ
• Слід покращувати медичні послуги, що надаються матері 
та дитині.

• Необхідно збільшувати кількість висококваліфікованих 
працівників у системі охорони здоров’я матері й дитини і 
здійснювати їх навчання.

• Слід пропагувати відповідальне батьківство і здоровий 
спосіб життя.

• Треба підтримувати створення «Лікарень, доброзичливих 
до дитини», особливо в сільській місцевості. 

Найкращі інтереси дитини – принцип за яким рішення ухвалю-
ються з урахуванням інтересів дитини. Він багато разів згадується в 
Конвенції і розповсюджується на всі дії, які стосуються дітей:

А) найкращі інтереси окремих дітей. Всі рішення, які стосують-
ся догляду за дітьми, їх здоров’я, освіти і т.д., повинні враховувати 
принцип забезпечення найкращих інтересів, зокрема з боку батьків, 
спеціалістів та інших осіб, які відповідають за дітей. Для цього дер-
жава повинна забезпечити можливість того, щоб діти мали змогу 
брати участь в судах, і щоб діти могли заслуховуватися у всіх випад-
ках, коли вони можуть виражати свої погляди або вподобання;

Б) найкращі інтереси дітей як групи. принцип найкращі інтереси 
дитини повинен враховуватися при розробці всіх законів, прийнятті 
адміністративних і судових рішень і наданні услуг, які зачіпають ді-
тей. Це відноситься до заходів, що безпосередньо зачіпають інтер-
еси дітей( наприклад, які пов’язанні з медичним обслуговуванням, 
шкільним навчанням, системою догляду) а також до заходів, які опо-
середковано впливають на дітей (наприклад, заходи, що стосують-
ся питання середовища, житла або транспорту).

рішення,	
яке	пропонує	комітет,	
або	що	слід	Здійснити	
В	україні

• Слід створити системи 
та процедури державної 
політики, що будуть 
враховувати найкращі 
інтереси дитини, особливо 
дітей у контакті із законом 
та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

праВо на життя, 
ВижиВання та розВитоК

стаття	6.		
праВо	на	життя	та	роЗВиток.	
ти	маєш	праВо	жити	й	роЗВиВатися.	держаВа	
ЗобоВ’яЗана	ЗабеЗпечити	тВоє	ВижиВання	й	ЗдороВий	
роЗВиток.	

ПРОбЛЕМи, яКІ 
бачиТь КОМІТЕТ ООН В 
УКРаїНІ 
• багато дітей помирають 
при народженні. багато 
матерів помирають при 
пологах. 

• Незначна кількість 
пологових будинків/відділень, 
які є «доброзичливими до 
дитини». 

«Лікарня, доброзичлива до дитини» — спеціальне звання, що 
присвоюється медичному закладу, в якому діти з перших хвилин 
після народження потрапляють в обійми мами, з якою більше не 
розлучаються, починають смоктати груди в першу годину після 
пологів і отримують тільки грудне молоко.
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поВага до поглядіВ і думоК дитини

РІшЕННя, 
яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, 
абО ЩО СЛІД ЗДІйСНиТи 
В УКРаїНІ
• Необхідно внести до 
законодавства зміни, що 
дадуть дітям можливість 
брати участь і бути 
заслуханими в судових і 
адміністративних процесах, 
які їх стосуються. 

• Державна концепція 
стосовно дітей у конфлікті 
із законом повинна 
передбачати право на 
висловлення ними власної 
думки.

• Право висловлювати 
власну думку має бути 
закріплене в Законі про 
освіту. Цим Законом має 
також гарантуватися 
можливість створювати 
учнівські ради.

• Думку дитини повинні 
поважати і чути в родині, 
школі та громаді. 

• Діти повинні мати 
можливість участі в усіх 
справах, які їх стосуються. 

стаття	12.	поВага	до	поглядіВ	дитини.	
якщо	дорослі	приймають	рішення,	що	стосується	тВоїх	інтересіВ,	ти	маєш	праВо	
Вільно	ВислоВлюВати	сВою	думку	З	цього	приВоду,	й	тВоя	думка	має	бути	ВрахоВана	
при	прийнятті	такого	рішення.	

ПРОбЛЕМи, яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН В УКРаїНІ 
• Погляди й думки дитини продовжують загалом ігноруватися 
у цивільних та адміністративних процедурах, а також при 
здійсненні ювенального правосуддя.

• Участь дітей у процесах прийняття рішень щодо їхнього 
майбутнього залишається радше винятком, аніж правилом. 

Типові адміністративні процедури охоплюють, наприклад, рі-
шення про освіту, здоров’я, оточення, умови проживання чи захист 
дитини. 

перелік цивільних та адміністративних процедур може охоплю-
вати, але не обмежується наступним: розлучення батьків; ув’язнення; 
опіка та усиновлення; діти, у яких проблеми із законом; діти, які є 
жертвами фізичного чи психологічного насильства, зґвалтування чи 
інших злочинів; питання охорони здоров’я чи соціального захисту; 
діти без супроводу; діти, які домагаються притулку; діти-біженці; 
жертви воєнних конфліктів та інших надзвичайних ситуацій. 

Діти у конфлікті із законом — це діти, які скоїли правопорушен-
ня або підозрюються у його скоєнні.

правосуддя, або процес здійснення правосуддя. правосуддя озна-
чає справедливість для всіх. у процесі здійснення правосуддя беруть 
участь багато людей, які разом намагаються зробити так, щоб була 
досягнута справедливість і щоб усім були забезпечені рівні права.

Правосуддя — одна із форм державного управління, засіб виконан-
ня державою внутрішньої функції охорони правопорядку, власності, 
прав і свобод громадян шляхом вирішення спеціальним органом дер-
жавної влади — судом цивільних і кримінальних справ згідно із прави-
лами, передбаченими цивільним і кримінальним процесуальним пра-
вом, тобто шляхом застосування від імені держави норм права до 
встановлених у судовому засіданні фактів і відносин, а в необхідних 
випадках — і мір примусу до правопорушників.

Ювенальне правосуддя (юстиція) (від латинських слід juvenalis — 
юнацький та juvenis — юнак, юнка; justitia — справедливість, право-
суддя) — спеціалізована система правосуддя щодо неповнолітніх. 

Система ювенального правосуддя стосується дітей, які вчинили 
правопорушення або підозрюються у його скоєнні. Тобто це систе-
ма, яка стосується осіб віком до 18 років. В системі ювенальної юс-
тиції правопорушник важливіший, ніж правопорушення. Як наслідок, 
важливіше — допомога і виправлення дитини, а не її покарання. 

Участь — залучення особи до яких-небудь дій, коли її голос є по-
чутим та сприймається всерйоз — зазвичай при ухваленні певних рі-
шень. Але участь також може бути суто символічною. В такому ви-
падку людина не сприймається всерйоз і їй дозволяють брати участь 
у певних подіях лише для того, щоб не засмучувати її, або тому, що 
це гарно виглядає з боку. 
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громадянСьКі праВа і СВободи
(Статті 7, 8, 13―17, 19 та 37 (a) КонВенції)

реєСтрація народжень

стаття	7.		
реєстрація	народження,	
імені,	громадянстВа	та	
піклуВання	батькіВ.	
	ти	маєш	праВо	на	
оФіційну	реєстрацію	
тВого	народження,	імені	
й	громадянстВа.	ти	маєш	
праВо	Знати	сВоїх	батькіВ	
і	роЗрахоВуВати	на	їхнє	
піклуВання.

ПРОбЛЕМи, яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН В УКРаїНІ 
•Велика кількість дітей-ромів не є зареєстрованими і не 
мають особистих документів. Тому вони не можуть отримати 
доступу до освіти, медичних послуг і працевлаштування.

Доступ — можливість скористатися чим-небудь або отримати 
зиск із чого-небудь (напр., мати доступ до освіти або медичних по-
слуг).

Роми – кочовий народ індійського походження, що живе в бага-
тьох країнах світу. Ці люди також відомі як цигани, проте правильно 
називати їх рома. Роми є одною з найчисленніших етнічних меншин у 
Європі.

РІшЕННя, яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, 
абО ЩО СЛІД ЗДІйСНиТи В УКРаїНІ
•Повинна існувати можливість безкоштовної та 
обов’язкової реєстрації дитини незалежно від її етнічного 
походження та соціального статусу.

•Необхідно скасувати будь-які покарання, як-от штрафи, за 
неспроможність зареєструвати дитину.
Інформацію про необхідність та обов’язковість реєстрації 
слід поширювати, особливо серед рома.

ім’я та підданСтВо (громадянСтВо)

стаття	8.
Збереження	
індиВідуальності.	

держаВа	поВинна	
ЗабеЗпечуВати	дотримання	
тВого	праВа	на	ім'я,	
громадянстВо	й	сімейні	
ЗВ’яЗки.

ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН В УКРаїНІ 
•Дитина може бути позбавлена громадянства України.

РІшЕННя, яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, абО ЩО СЛІД 
ЗДІйСНиТи В УКРаїНІ
•Необхідно гарантувати право дитини не бути 
позбавленою громадянства за будь-яких обставин.

•Ратифікувати Конвенцію про статус осіб без громадянства 
та про скорочення осіб без громадянства.Конвенція — (лат. conventio 

— договір, угода) — різновид 
міжнародної угоди, в якій про-
писані норми є обов’язковими з 
юридичної точки зору для сто-
рін, які підписати цю Конвенцію.
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СВобода думКи, а таКож аСоціацій і мирних зборіВ

стаття	13.	
сВобода	Вираження	поглядіВ	та	інФормації.

ти	маєш	праВо	мати,	шукати,	отримуВати	й	передаВати	
інФормацію	будь-якого	Виду	(наприклад,	За	допомогою	
преси,	телебачення,	мистецтВа,	радіо	чи	інтернету),	За	
умоВи,	що	ця	інФормація	не	шкодить	тобі	чи	іншим	
людям.			

стаття	14.	
сВобода	думки,	соВісті	й	релігії.

ти	маєш	праВо	на	переконання	й	релігію	і	можеш	
практикуВати	сВою	релігію,	якщо	це	не	порушує	праВ	
інших	людей.	тВої	батьки	поВинні	пояснити	тобі	ці	
праВа.	

стаття	15.	
сВобода	асоціацій	й	мирних	Зібрань.

ти	маєш	праВо	Зустрічатись	і	об’єднуВатись	у	групи	З	
іншими	дітьми,	якщо	тільки	це	не	шкодить	іншим	людям.	

стаття	16.	
особисте	життя,	честь	і	репутація.	

ти	маєш	праВо	на	особисте	життя.	ніхто	не	має	праВа	
шкодити	тВоїй	репутації,	а	також	Заходити	В	тВій	дім	і	
читати	тВої	листи	або	електронну	пошту	беЗ	доЗВолу.	
ти	й	тВоя	сім'я	маєте	праВо	на	Захист	Від	неЗаконного	
посягання	на	Вашу	честь	і	репутацію.	

стаття	17.	
доступ	до	інФормації	та	ЗасобіВ	масоВої	інФормації.	

ти	маєш	праВо	на	достоВірну	інФормацію	З	ріЗних	
джерел,	З	книг,	гаЗет,	журналіВ,	телебачення,	радіо	
й	інтернету.	інФормація	мусить	бути	корисною	й	
доступною	для	тВого	роЗуміння.

Право на свободу думки, со-
вісті та релігії передбачає сво-
боду змінювати свою релігію або 
переконання, а також свободу 
сповідувати свою релігію або 
переконання під час богослужін-
ня, навчання, виконання та до-
тримання релігійної практики і 
ритуальних обрядів як одноосіб-
но, так і спільно з іншими, як при-
людно, так і приватно.

ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН 
В УКРаїНІ 
•Дітям заборонено 
брати участь у політичних 
мітингах та демонстраціях, 
а також створювати дитячі 
об’єднання політичного чи 
релігійного спрямування

РІшЕННя, 
яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, 
абО ЩО СЛІД ЗДІйСНиТи 
В УКРаїНІ
•Законодавство України 
має чітко і недвозначно 
захищати право дитини на 
свободу думки.

•Слід проаналізувати Закон 
України про молодіжні та 
дитячі громадські організації 
на відповідність його праву 
дитини на свободу асоціацій 
і вільних зборів (ст. 15 КПД).
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КатуВання та інші жорСтоКі, нелюдСьКі або таКі, 
що принижують людСьКу гідніСть,  
Види поВодження з дитиною чи поКарання

стаття	19.	Захист	Від	усіх	Форм	насильстВа,	недбалого	стаВлення	та	
жорстокого	поВодження.		держаВа	поВинна	ЗабеЗпечити	добре	стаВлення	до	
тебе,	Захист	Від	будь-яких	Форм	насильстВа,	недбалого	стаВлення	й	жорстокого	
поВодження	З	боку	батькіВ	чи	тих	осіб,	що	піклуються	про	тебе.	

стаття	37.	
Захист	Від	катуВань,	жорстокого	поВодження	та	поЗбаВлення	Волі.
якщо	ти	порушиВ	Закон,	З	тобою	не	поВинні	поВодитися	жорстоко.	тебе	не	можуть	
ВідпраВити	у	В’яЗницю	раЗом	іЗ	дорослими,	у	тебе	має	бути	можлиВість	підтримуВати	
контакти	Зі	сВоєю	сім’єю.

ПРОбЛЕМи, яКІ 
бачиТь КОМІТЕТ ООН В 
УКРаїНІ 
•Діти часто зазнають 
жорстокого поводження 
під час допитів у відділеннях 
міліції. 

•Діти-мігранти можуть 
зазнавати жорстокого 
поводження з боку офіцерів 
Державної прикордонної 
служби. 

•До дітей застосовуються 
тілесні покарання удома, 
в школі та інших дитячих 
установах. 

•Діти часто не знають, що 
такі дії є забороненими. 

Механізм з грецької дослівно 
перекладається як «знаряддя», 
«машина». Механізм — це те, 
що допомагає нам здійснювати 
заплановане, діяти. 

Стандарти — прийнята 
норма діяльності або опис відпо-
відного механізму дії з показни-
ками результатів тощо. 

Стратегії — довгострокові 
цілі або плани. 

РІшЕННя, яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, абО ЩО СЛІД 
ЗДІйСНиТи В УКРаїНІ
•Необхідно впроваджувати заходи, які попереджуватимуть 
будь-які форми насильства. 

•Слід навчати працівників міліції та офіцерів Державної 
прикордонної служби міжнародних стандартів поводження з 
дітьми, що забороняють будь-які форми насильства. 

•Необхідно відслідковувати становище дітей, позбавлених 
волі, та створити для цього спеціальні механізми, зокрема 
використовувати механізми, зазначенні у рекомендаціях 
комітетів ООН з прав людини та проти катувань. 

•Треба забезпечити оперативне і ефективне розслідування 
всіх випадків катувань чи жорстокого поводження з дітьми 
та карати винних у цих злочинах.

•Необхідно дослідити питання доступу дитини, позбавленої 
волі, до правосуддя, щоб забезпечити її захист від катування 
та жорстокого поводження. 

•Слід припинити практику тілесних покарань дитини вдома 
та в інших середовищах.

•Повсюдно пропагувати позитивне виховання дитини, що 
несумісне із жорстокістю. 

•Необхідно розробити державний план (стратегію) для 
розв’язання проблеми жорстокого поводження з дітьми. 

•Розв’язуючи проблеми насильства, слід брати до уваги 
особливі потреби і дівчат, і хлопців. 

•Необхідно дотримуватись рекомендацій, викладених у 
Дослідженні Генерального секретаря ООН про насильство 
щодо дітей (http://www.unicef.org/ukraine/ukr/world-report_
Ukr.indd.pdf ) 

•Співпрацювати та звертатися по допомогу до інституцій 
ООН та громадських організацій. 
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Сімейне  СередоВище  та  альтернатиВний 
догляд  (Статті 5, 18 (пунКти 1-2), 9-11, 19-21, 25, 27 (пунКт 4) 
та 39 КонВенції)
Сімейне СередоВищестаття	5.	

ВихоВання	В	сім'ї	й	роЗВиток	Здібностей	дитини.	
тВоя	родина	ВідпоВідальна	За	тВоє	ВихоВання	В	
такій	мірі,	щоб,	дорослішаючи,	ти	ВчиВся	праВильно	
користуВатися	сВоїми	праВами.	держаВа	поВинна	
поВажати	це	праВо.	

стаття	18.	
ВідпоВідальність	батькіВ.	
батьки	несуть	ріВну	ВідпоВідальність	За	тВоє	ВихоВання	
й	роЗВиток	і	поВинні	ЗаВжди	ВрахоВуВати	тВої	інтереси.	
держаВа	має	надаВати	батькам	належну	допомогу	
у	ВихоВанні	й	роЗВитку	дітей,	особлиВо	якщо	батьки	
працюють.	

стаття	9.	
роЗлука	З	батьками.
тебе	не	поВинні	роЗлучати	З	тВоїми	батьками,	За	
Винятком	тих	ВипадкіВ,	коли	це	ВідпоВідає	тВоїм	
інтересам	(наприклад,	коли	батьки	не	піклуються	
про	тебе	чи	жорстоко	З	тобою	поВодяться).	якщо	
тВої	батьки	роЗлучилися,	ти	маєш	праВо	регулярно	
Зустрічатися	З	ними,	крім	тих	ВипадкіВ,	коли	це	може	
тобі	нашкодити.			

стаття	10.	
ВоЗЗ’єднання	сім'ї.	
якщо	ти	і	тВої	батьки	прожиВаєте	В	ріЗних	країнах,	ти	
поВинен	мати	можлиВість	перетинати	кордон	цих	країн	
та	поВертатись	у	Власну,	щоб	підтримуВати	особисті	
Відносини	Зі	сВоїми	батьками	або	поєднатися	іЗ	сім’єю.	
	стаття	11.	
Захист	Від	неЗаконного	переміщення	В	іншу	країну.	
держаВа	поВинна	ВжиВати	ЗаходіВ,	щоб	попередити	
неЗаконне	ВиВеЗення	тебе	З	тВоєї	країни.	

ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН 
В УКРаїНІ 
•багато дітей не мають 
родин або з народження, 
або через те, що їхніх батьків 
позбавили батьківських прав. 

•Замість того, щоб 
допомагати батькам, які 
мають труднощі, у вихованні 
дітей, їх позбавляють 
батьківських прав. 

РІшЕННя, 
яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, 
абО ЩО СЛІД ЗДІйСНиТи 
В УКРаїНІ
•Слід забезпечити 
необхідну підтримку та 
ресурси для зміцнення 
сімей. 

•Варто підтримувати 
батьків, навіть якщо вони не 
виконують свої батьківські 
обов’язки. 

•Дітей слід вилучати 
з родин та поміщати в 
прийомні сім’ї або інтернатні 
заклади лише у крайніх 
випадках і лише коли це 
відповідає їхнім найкращим 
інтересам. 

•Необхідно відслідковувати 
та визначати батьків, 
яким потрібна соціальна 
допомога

Позбавлення батьківських прав — це вид покарання, який за-
стосовується в тих випадках, коли здоров’я, фізичний, психічний, 
духовний і моральний розвиток дитини піддається небезпеці внаслі-
док застосування батьками неправомірних способів реалізації своїх 
батьківських прав, неналежної їх поведінки або злісного ухилення від 
виконання батьківських обов’язків.

Позбавлення батьківських прав — крайній захід. Необхідно на-
самперед надати допомогу родині, яка переживає труднощі. 
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Прийомна сім’я — сім’я або 
окрема особа, яка не перебуває у 
шлюбі, що добровільно за плату 
взяла на виховання та спільне 
проживання одну або більше (до 
чотирьох) дітей-сиріт та/або 
дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування

Інтернатний заклад — 
навчально-виховний або вихов-
ний заклад для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, де вони живуть, 
харчуються, навчаються. 

Сьогодні такі заклади вважа-
ються застарілими і неефектив-
ними для виховання дітей, оскіль-
ки вони суттєво обмежують 
спілкування дітей з навколишнім 
світом, а також не мають нічого 
спільного із родиною.

стаття	27.	
ріВень	життя.
ти	маєш	праВо	на	такий	
ріВень	життя,	який	
необхідний	для	тВого	
ФіЗичного,	роЗумоВого,	
морального	та	духоВного	
роЗВитку.	держаВа	
ЗобоВ’яЗана	допомагати	
тим	батькам,	які	не	
можуть	ЗабеЗпечити	сВоїм	
дітям	необхідні	умоВи	
життя.	

діти, позбаВлені Сімейного СередоВища

стаття	20.	Захист	дитини,	що	не	має	сім'ї.	
якщо	батьки	й	сім'я	не	можуть	подбати	про	тебе	В	
достатній	мірі,	тоді	За	тобою	мають	доглядати	люди,	
що	поВажають	тВою	релігію,	традицію	й	моВу.	

стаття	25.	періодична	оцінка	при	опіці.
якщо	ти	перебуВаєш	під	опікою	і	про	тебе	піклується	
місцеВа	Влада	або	устаноВи,	які	ЗабеЗпечуюють	опіку,	а	
не	тВої	батьки,	держаВа	поВинна	регулярно	переВіряти	
умоВи	тВого	життя,	щоб	упеВнитися,	що	про	тебе	добре	
дбають.

ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН 
В УКРаїНІ 
•Діти, позбавлені родини, 
продовжують виховуватись 
у великих інтернатних 
закладах, замість закладів, 
умови яких наближені до 
сімейних.

РІшЕННя, яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, абО ЩО СЛІД 
ЗДІйСНиТи В УКРаїНІ
•Необхідно докладати максимум зусиль для того, щоб 
діти, позбавлені батьківського піклування, виховувались в 
умовах, наближених до сімейних — у родичів, в прийомних 
родинах тощо, а не у великих інтернатних закладах. 

•Слід удосконалювати систему допомоги родинам, що 
сприятиме їх реінтеграції.

•Треба відстежувати умови догляду за дітьми, 
позбавленими батьківської опіки і піклування. 

•У цій роботі слід керуватися міжнародними стандартами, 
зокрема розробленими  ООН.

Соціальна реінтеграція — це 
повернення додому або до звич-
ного середовища після важкого 
етапу в житті. Такими складни-
ми етапами можуть бути пере-
бування в інтернатному закладі, 
в ув’язненні тощо.
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ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН В УКРаїНІ 
•батьки, які відмовляються від дитини, не завжди повною 
мірою розуміють наслідки своїх дій. 

•батьки-усиновлювачі мають можливість самі вибирати 
дитину, тоді як більш ефективно було б підбирати батьків, які 
найкраще підходять дитині. 

РІшЕННя, яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, абО ЩО СЛІД 
ЗДІйСНиТи В УКРаїНІ
•Інформувати біологічних батьків про наслідки їхньої згоди 
на усиновлення дитини. 

•Приєднатися до Гаазької Конвенції. 

уСиноВлення

стаття	21.	
ВсиноВлення.
якщо	тебе	ВсиноВлюють,	перш	За	Все	мусять	неухильно	
дотримуВатися	тВоїх	інтересіВ,	неЗалежно	Від	того,	
усиноВлений	ти	В	країні,	де	народиВся,	чи	тебе	переВеЗли	
жити	до	іншої	країни.

Конвенція про захист дітей 
та співробітництво в галузі 
міждержавного усиновлення 
(відома як Гаазька Конвенція) 
― це міжнародний акт, який 
регулює процес міжнародного 
усиновлення дітей. Важливою 
специфікою цього документа є 
те, що він встановлює перевагу 
внутрішньодержавного усинов-
лення — тобто що діти-сироти 
не віддаються для усиновлення 
за кордон, допоки не вичерпані 
всі можливості влаштувати ди-
тину в її рідній країні. Коли вже 
йдеться про усиновлення дітей 
з україни до іншої країни, необхід-
но, щоб існували механізми захис-
ту дитини нашою державою до 
того часу, коли їм виповниться 
18 років. Одним з інструментів 
такого захисту може бути Га-
азька Конвенція.

жорСтоКе та недбале поВодження

стаття	19.	Захист	Від	усіх	Форм	насильстВа,	
недбалого	стаВлення	та	жорстокого	поВодження.	
держаВа	поВинна	ЗабеЗпечити	добре	стаВлення	до	
тебе,	Захист	Від	будь-яких	Форм	насильстВа,	недбалого	
стаВлення	й	жорстокого	поВодження	З	боку	батькіВ	чи	
тих	осіб,	що	піклуються	про	тебе.	

стаття	37.	Захист	Від	катуВань,	жорстокого	
поВодження	та	поЗбаВлення	Волі.
якщо	ти	порушиВ	Закон,	З	тобою	не	поВинні	поВодитися	
жорстоко.	тебе	не	можуть	ВідпраВити	у	В'яЗницю	раЗом	
іЗ	дорослими,	у	тебе	має	бути	можлиВість	підтримуВати	
контакти	Зі	сВоєю	сім'єю.

стаття	39.	ВідноВлюВальний	догляд.
якщо	ти	стаВ	жертВою	жорстокого	поВодження,	
конФлікту,	тортур,	ЗнеВаги	та	експлуатації,	то	держаВа	
ЗобоВ’яЗана	Зробити	Все	можлиВе,	щоб	ВідноВити	тВоє	
ФіЗичне	та	душеВне	ЗдороВ’я	і	дати	тобі	можлиВість	
поВернутися	до	суспільстВа.
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ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН 
В УКРаїНІ 
•Діти зазнають насильства 
вдома та поза родиною.
 
•Діти або інші особи 
не повідомляють про 
випадки жорстокого та 
недбалого поводження з 
дітьми до служб, які мають 
розв’язувати ці проблеми. 

•Діти часто не знають про 
те, що з 14 років вони можуть 
самостійно звертатися до 
суду за захистом своїх прав 
та інтересів. 

•Випадки жорстокого та 
недбалого поводження 
з дитиною майже не 
розслідуються, кількість 
випадків судового 
переслідування таких 
правопорушень незначна.

•Діти, батьки та інші члени 
родини не отримують якісної 
медичної та соціальної 
допомоги (зокрема батьки, 
які чинять насильство, 
жорстокість або недбало 
поводяться з дитиною).

РІшЕННя, яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, абО ЩО СЛІД 
ЗДІйСНиТи В УКРаїНІ
•Ознайомлювати громадян з нормами Закону про охорону 
дитинства та Сімейного кодексу (ст. 18), які забороняють 
будь-які форми насильства щодо дитини.

•Запроваджувати навчання батьків з метою формування 
у них батьківських навичок, а також інформувати їх про 
негативні наслідки жорстокого та недбалого поводження з 
дітьми.

•Забезпечити можливість отримання допомоги дітям, 
які зазнають жорстокого поводження, та їхнім батькам й 
іншим членам родин.

•Навчати спеціалістів, які працюють з дітьми, виявляти 
випадки жорстокого поводження з дітьми та правильно на 
них реагувати.

•Забезпечити ресурси для аналізу ситуації стосовно 
жорстокого поводження з дітьми.

Ресурси можуть бути фінансовими (напр., гроші), людськими 
(напр., працівники), матеріальними (напр., обладнання) тощо

пункт	1	статті	18	сімейного	кодексу	україни:	«кожен	учасник	сімейних	
відносин,	який	досяг	чотирнадцяти	років,	має	право	на	безпосереднє	
звернення	до	суду	за	захистом	свого	права	або	інтересу».

базоВе медичне обСлугоВуВання 
та Соціальне забезпечення
(Статті 6, 18 (пункт 3), 23, 24, 26, 27 
(пункти 1―3) Конвенції)
діти-інВаліди

стаття	23.		
діти-інВаліди.
якщо	ти	маєш	особлиВості	ФіЗичного	чи	
роЗумоВого	роЗВитку,	ти	маєш	праВо	на	особлиВий	
догляд,	підтримку	й	осВіту,	аби	ти	міг	жити	
поВноцінно	й	неЗалежно	суспільним	життям,	
ВідпоВідно	до	сВоїх	можлиВостей.
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ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН 
В УКРаїНІ 
•Діти-інваліди та їхні родини 
не отримують належної 
освітньої, соціальної й 
медичної допомоги. 

•Замість того, щоб 
допомогти батькам дітей 
з вадами розвитку у їх 
вихованні та розвитку, 
дітей поміщують до 
закритих закладів, які не є 
доброзичливими до дитини. 

•Діти, які мають розумові 
вади, позбавлені можливості 
навчатися.

Особливості розвитку/інвалідність — фізичні (напр., відсутність 
руки або ноги, порушення роботи певних фізіологічних механізмів) 
або розумові відхилення. проте сьогодні у світі утверджується тен-
денція розглядати інвалідність як недолік в організації суспільства, 
яке приділяє недостатню увагу або зовсім не приділяє уваги людям 
з відповідними проблемами та вилучає їх зі звичайного соціального 
життя. 

Люди з обмеженими можливостями — цей термін стосується 
людей, які вважають, що їм важко виконувати щоденні обов’язки, 
або часто опиняються в невигідному становищі при працевлашту-
ванні, або яким необхідні особливі умови з огляду на їхній фізичний 
стан.

Термін «закриті заклади» в даному випадку означає одну з форм 
інтернатних закладів, у яких діти перебувають на постійні основі — 
живуть, харчуються, навчаються, лікуються. Це суттєво обмежує 
їхнє спілкування із зовнішнім світом, а відтак є негативним для роз-
витку дитини чинником.

РІшЕННя, яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, абО ЩО СЛІД 
ЗДІйСНиТи В УКРаїНІ
•Необхідно створити систему, в якій діти-інваліди 
матимуть рівноправний з іншими дітьми доступ до освітніх, 
соціальних та інших послуг, не залишаючи родини та 
громади.

•Слід створювати можливості для виявлення фізичних та 
психічних порушень дітей у ранньому віці та забезпечувати 
допомогу і підтримку батьками цих дітей. Це допоможе 
запобігти поміщенню дітей у закриті заклади. 
Треба відстежувати умови догляду за дітьми, які 
перебувають у закритих закладах, залучати до цієї роботи 
громадські організації. 

Систе́ма (від давньогр. σύστημα — ціле, складене із частин, сполу-
чення) — поєднання за певними закономірностями окремих елемен-
тів (норм, закладів, людських дій тощо), що являють собою певну 
єдність.

Соціальний — пов’язаний із життям і стосунками людей у сус-
пільстві; синонім слова «суспільний».

охорона здороВ’я та медичне обСлугоВуВання

стаття	24.
ЗдороВ'я	та	охорона	ЗдороВ'я.	
ти	маєш	праВо	на	охорону	сВого	ЗдороВ'я	(наприклад,	
на	ліки,	доступ	до	лікарень	та	послуг	кВаліФікоВаних	
медичних	праціВникіВ).	ти	маєш	праВо	на	питну	Воду,	
пожиВну	їжу,	чисте	доВкілля	й	проФілактику	хВороб,	
щоб	Залишатися	ЗдороВим.	багаті	країни	мають	
допомогти	бідним	країнам	досягти	таких	стандартіВ
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ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН 
В УКРаїНІ 
•Діти часто не мають доступу 
до безкоштовної медичної 
допомоги, гарантованого 
Конституцією України.

•Діти з малозабепечених 
сімей та із сільської місцевості 
не завжди мають доступ 
навіть до первинної медичної 
допомоги.

•Замість широкого 
інформування про корисність 
грудного молока для дітей 
спостерігається засилля 
реклами продуктів, які 
його замінюють (молочних 
сумішей, каш тощо), в 
результаті зростає кількість 
дітей у віці до 6 місяців, 
позбавлених грудного 
вигодовування. 

•Спостерігається низький 
рівень довіри населення до 
профілактичних щеплень, 
що знижує кількість 
прищеплених дітей.

Щеплення — профілактич-
ний захід, що використовуєть-
ся з метою захисту людини від 
захворювань. Він передбачає 
введення в організм ослабленого 
безпечного вірусу з метою на-
буття ним імунітету до відпо-
відного захворювання. Завдяки 
цьому профілактичному заходу 
було свого часу подолано віспу. 
Останнім часом з’являється ба-
гато новин, телесюжетів щодо 
негативних наслідків щеплення. 
Офіційні представники медичної 
галузі коментують їх неохоче, 
що породжує в людей недовіру 
до якості вакцин, а також до са-
мої процедури.

РІшЕННя, яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, 
абО ЩО СЛІД ЗДІйСНиТи В УКРаїНІ
•Збільшити бюджетне фінансування системи охорони 
здоров’я. 

•Розвивати систему первинної медичної допомоги, а 
також якість медичних послуг у сільській місцевості. 

•Посилити пропагування грудного вигодовування. 

•Поширювати інформацію про необхідність щеплень.

здороВ’я підлітКіВ

стаття	6.	
праВо	на	життя	та	роЗВиток.	
ти	маєш	праВо	жити	й	роЗВиВатися.	держаВа	
ЗобоВ’яЗана	ЗабеЗпечити	тВоє	ВижиВання	й	ЗдороВий	
роЗВиток.

ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН В УКРаїНІ 
•Здоров’я підлітків погіршується.

•Діти не отримують достатньої інформації про шляхи 
передачі деяких хвороб, зокрема тих, які передаються 
статевим шляхом, що призводить до поширення таких 
захворювань.

•Велика кількість підліткових абортів, що є однією з основних 
причин материнської смертності. 

•бракує спеціалістів, добре обізнаних із питаннями здоров’я 
підлітків.
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РІшЕННя, яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, абО ЩО СЛІД 
ЗДІйСНиТи В УКРаїНІ
•Провести комплексний аналіз ситуації зі здоров’ям 
підлітків та планувати подальші заходи на основі цієї 
інформації. 

•Проводити профілактичні заходи, спрямовані на 
запобігання вагітності у підлітковому віці, надання підліткам 
інформації про небезпечність абортів та хвороб, що 
передаються статевим шляхом. 

•Розвивати послуги у сфері підліткового здоров’я, 
особливо в сільській місцевості. 

•Здійснити кроки, спрямовані на зниження рівня 
материнської смертності, пов’язаної з абортами у 
підлітковому віці.

•Гарантувати, щоб погляди і думки дитини стосовно 
абортів були почуті й враховані. 

•Звертатися до юНІСЕФ для отримання технічної 
допомоги.

ЮНІСЕФ (Дитячий Фонд ООН) 
— це спеціалізована установа 
ООН, яка відстоює права дітей 
та виступає за пріоритетність 
дій, спрямованих на покращення 
становища найуразливіших та 
знедолених. Мета фонду — по-
ліпшення стану здоров’я, харчу-
вання, умов існування дітей. 

Міжнародна технічна допо-
мога (МТД) — ресурси та послу-
ги, що відповідно до міжнарод-
них договорів україни надаються 
на безоплатній і безповоротній 
основі з метою підтримки місце-
вого й державного розвитку.

пСихічне здороВ’я

стаття	6.		
праВо	на	життя	та	
роЗВиток.	
ти	маєш	праВо	жити	й	
роЗВиВатися.	держаВа	
ЗобоВ’яЗана	ЗабеЗпечити	
тВоє	ВижиВання	й	
ЗдороВий	роЗВиток

ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН 
В УКРаїНІ 
•Діти, особливо із сільської 
місцевості та хлопчики, часто 
вдаються до самогубств

РІшЕННя, яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, абО ЩО СЛІД 
ЗДІйСНиТи В УКРаїН
•Розробити комплексну стратегію в галузі забезпечення 
дитячого психічного здоров’я.

•Пропагувати психічне здоров’я, здійснювати 
консультування, профілактику розладів психічного 
здоров’я у системі первинної медичної допомоги, у школах 
та в громаді, а також надавати стаціонарні та амбулаторні 
послуги щодо забезпечення психічного здоров’я, 
доброзичливі до дитини.

•Спрямувати зусилля на попередження самогубств серед 
дітей та молоді, зокрема шляхом розширення мережі 
доступних психологічних консультацій та покращення 
роботи соціальних працівників у школах.

•Звертатися по допомогу до ВООЗ.

ВООЗ (Всесвітня організа́ція 
охоро́ни здоро́в’я) — спеціалі-
зована установа ООН. Головна 
мета ВООЗ — сприяння забез-
печенню охорони здоров’я на-
селення усіх країн світу. Текст 
Статуту ВООЗ можна коротко 
сформулювати як «Людина має 
право на здоров’я».
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СпожиВання нарКотиКіВ, алКоголю, тютюну та інших 
пСихоаКтиВних речоВин

стаття	33.	
діти	та	неЗаконне	
ВжиВання	наркотичних	
ЗасобіВ.	
держаВа	мусить	Зробити	
Все	можлиВе,	щоб	уберегти	
тебе	Від	неЗаконного	
ВжиВання	наркотикіВ,	не	
допустити	тВоєї	участі	у	
ВиробництВі	та	торгіВлі	
наркотиками.

стаття	6.
праВо	на	життя	та	
роЗВиток.	
ти	маєш	праВо	жити	й	
роЗВиВатися.	держаВа	
ЗобоВ’яЗана	ЗабеЗпечити	
тВоє	ВижиВання	й	
ЗдороВий	роЗВиток.

стаття	18.	
ВідпоВідальність	батькіВ.	
батьки	несуть	ріВну	
ВідпоВідальність	За	тВоє	
ВихоВання	й	роЗВиток	
і	поВинні	ЗаВжди	
ВрахоВуВати	тВої	інтереси.	
держаВа	має	надаВати	
батькам	належну	
допомогу	у	ВихоВанні	й	
роЗВитку	дітей,	особлиВо	
якщо	батьки	працюють.

ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН В УКРаїНІ 
•Діти вживають ін’єкційні наркотики. Це насамперед 
стосується дітей, які перебувають у місцях позбавлення волі, 
дітей, залишених батьками-мігрантами, «дітей вулиці».

•Споживання ін’єкційних наркотиків є головною причиною 
захворювання на ВІЛ.

•Діти, які вживають наркотики, не мають доступу до 
медичних та реабілітаційних спеціальних послуг, яким вони 
могли б довіряти.

•Замість отримання допомоги дитина, яка вживає наркотики, 
може опинитися за гратами.

•багато дітей починають вживати алкоголь та палити тютюн 
у ранньому віці, що, зокрема, пов’язано з невиконанням на 
практиці заборони продажу цих речовин дітям.

РІшЕННя, яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, абО ЩО СЛІД 
ЗДІйСНиТи В УКРаїНІ
•Необхідно створити систему надання спеціалізованих та 
доброзичливих до молоді послуг з лікування наркотичної 
залежності та зменшення її шкідливих наслідків для дітей 
та молодих людей; врахувати для цього останні зміни у 
законодавстві та існуючі успішні практики. 

•Вживання або володіння наркотиками не повинно 
перешкоджати доступу дитини до таких послуг. Для цього 
слід внести зміни до законів, згідно з якими володіння чи 
вживання наркотиків дітьми трактується як кримінальний 
злочин.

•Необхідно інформувати медичних працівників та 
працівників правоохоронних органів, які працюють з 
дітьми, щодо питань профілактики ВІЛ. 

•Обов’язковим має бути розслідування та покарання будь-
яких зловживань з боку правоохоронців щодо таких дітей. 

•Слід забезпечити виконання на практиці норми, 
що забороняє продаж дітям алкоголю та тютюну. 

•Необхідно намагатися ліквідувати причини, з яких діти 
п’ють, палять та вживають наркотики.
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Віл/Снід

стаття	6.	праВо	на	життя	та	роЗВиток.	
ти	маєш	праВо	жити	й	роЗВиВатися.	держаВа	ЗобоВ’яЗана	ЗабеЗпечити	тВоє	
ВижиВання	й	ЗдороВий	роЗВиток.

стаття	24.	ЗдороВ'я	та	охорона	ЗдороВ'я.	
ти	маєш	праВо	на	охорону	сВого	ЗдороВ'я	(наприклад,	на	ліки,	доступ	до	лікарень	
та	послуг	кВаліФікоВаних	медичних	праціВникіВ).	ти	маєш	праВо	на	питну	Воду,	
пожиВну	їжу,	чисте	доВкілля	й	проФілактику	хВороб,	щоб	Залишатися	ЗдороВим.	
багаті	країни	мають	допомогти	бідним	країнам	досягти	таких	стандартіВ.

ВІЛ/СНІД — вірус імуноде-
фіциту людини (ВІЛ) викликає 
синдром набутого імунодефіци-
ту (СНІДу), що інфікує клітини 
організму. Викликаючи пору-
шення в роботі захисної систе-
ми організму, він призводить 
до виникнення різноманітних 
симптомів та захворювань, що 
можуть призвести до смерті 
людини. ВІЛ-інфекція передаєть-
ся статевим шляхом (статеві 
контакти без презервативів) 
або в результаті потрапляння 
до крові разом із наркотиками 
(через заражені голки або шпри-
ци). ВІЛ також передається від 
матері до дитини при наро-
дженні чи годуванні груддю або 
при переливанні крові. 

Конфіденційна інформація 
— інформація про людину (пер-
сональні дані) або організацію, 
доступ до якої та поширення 
якої можливі лише за згодою її 
власників (тобто тих, кого ця 
інформація безпосередньо сто-
сується) і лише на тих умовах, 
які вони вкажуть.

ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН В УКРаїНІ 
•Діти не отримують достатню інформацію про шляхи 
передачі ВІЛ/СНІД.

•багато дітей та підлітків, особливо у віці від 15 до 19 років, 
хворіють на ВІЛ, багато дітей помирають від СНІДу. 

•Дітям, хворим на ВІЛ/СНІД, бракує медичної допомоги та 
ліків. 

•через розголошення інформації про дітей, хворих на ВІЛ/
СНІД, їм важко навчатися в школах.

РІшЕННя,  
яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, 
абО ЩО СЛІД ЗДІйСНиТи В УКРаїНІ
•Забезпечити належне фінансування та інші ресурси 
для виконання державних програм, спрямованих на 
попередження ВІЛ/СНІДу, зокрема серед дітей та молоді. 

•Приділяти особливу увагу дотриманню людських прав 
дітей та молоді, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу або 
які наражаються на ризик інфікування ВІЛ, зокрема «дітей 
вулиці» та тих, хто страждає від наркотичної залежності. 

•Забезпечити доступ цих дітей до конфіденційних послуг, 
доброзичливих до молоді.

•Проводити більш активні інформаційні кампанії з 
проблематики ВІЛ/СНІДу та інших захворювань, що 
передаються статевим шляхом, для підлітків і для широкої 
громадськості.
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ріВень життя

стаття	26.		
соціальне	ЗабеЗпечення.
суспільстВо,	В	якому	ти	
жиВеш,	мусить	надаВати	
тобі	можлиВості	
користуВатися	його	
благами,	які	допомагають	
тобі	роЗВиВатися	та	жити	В	
гарних	умоВах	(наприклад,	
осВіта,	культура,	
харчуВання,	ЗдороВ'я	й	
соціальне	ЗабеЗпечення).	
держаВа	мусить	надати	
додаткоВі	Засоби	для	
дітей	іЗ	малоЗабеЗпечених	
сімей.	

стаття	27.		
ріВень	життя.
ти	маєш	праВо	на	такий	
ріВень	життя,	який	
необхідний	для	тВого	
ФіЗичного,	роЗумоВого,	
морального	та	духоВного	
роЗВитку.	держаВа	
ЗобоВ’яЗана	допомагати	
тим	батькам,	які	не	
можуть	ЗабеЗпечити	сВоїм	
дітям	необхідні	умоВи	
життя.

ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН В УКРаїНІ 
•Сім’ї з дітьми, які проживають в умовах бідності, не 
отримують належної соціальної підтримки. Особливо це 
стосується багатодітних сімей та сімей з дітьми у віці до трьох 
років.

•Високий рівень корупції в країні.

РІшЕННя,  
яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, абО ЩО СЛІД ЗДІйСНиТи В 
УКРаїНІ
•Питання прав дитини має враховуватись під час 
впровадження державних програм із соціально-
економічного розвитку та подолання бідності.

•більше уваги потрібно приділяти подоланню бідності 
та захисту родин із дітьми, які переживають фінансові 
труднощі.

•Слід проводити більш ефективну роботу з подолання 
корупції

оСВіта, дозВілля та Культурна діяльніСть
(Статті 28, 29 та 31 КонВенції)
оСВіта, ВКлючно з профеСійною підготоВКою та орієн-
тацією

стаття	28.		
праВо	на	осВіту.
ти	маєш	праВо	на	осВіту.	
у	школах	поВинні	
дотримуВатись	праВ	
дитини	й	поВажати	
її	людську	гідність.	
початкоВа	осВіта	має	
бути	обоВ’яЗкоВою	та	
беЗкоштоВною.	багаті	
країни	поВинні	допомогти	
біднішим	країнам	досягти	
таких	стандартіВ.			

ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН В УКРаїНІ 
•Зменшується кількість навчальних закладів, що ускладнює 
доступ до освіти багатьом дітям — особливо із сільської 
місцевості, дітям ромів та дітям-інвалідам.

•Не всі дошкільнята можуть відвідувати дитячі садки через 
те, що кількість останніх недостатня. 

•Дітям не надаються освітні послуги належної якості 
внаслідок недостатнього фінансування цієї галузі та низького 
рівня зарплати вчителів.
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РІшЕННя,  
яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, 
абО ЩО СЛІД ЗДІйСНиТи 
В УКРаїНІ
•Збільшити гарантоване 
Законом про бюджет 
фінансування для закладів 
освіти.

•Проаналізувати причини 
скорочення шкіл та 
зменшення кількості дітей, 
які їх відвідують.

•Запровадити інклюзивну 
освіту та забезпечити доступ 
до освіти всім без винятку 
дітям, зокрема й тим, що 
мають особливі потреби. 

•Вживати заходів для 
того, щоб жодна дитина 
не зазнавала дискримінації 
в закладах освіти та 
позашкільної діяльності.

•Збільшити доступність 
і якість дошкільної та 
шкільної освіти, особливо в 
сільській місцевості. 

•Звертатися по допомогу 
до юНІСЕФ та юНЕСКО.

Інклюзивне навчання — це комплексний процес забезпечення рів-
ного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потре-
бами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів 
навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-
пізнавальної діяльності таких дітей. Метою інклюзивного навчання 
є реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на осві-
ту за місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція у суспільство, 
залучення сім’ї до участі у навчально-виховному процесі. 

ЮНЕСКО (Організа́ція Об’є́днаних На́цій з пита́нь осві́ти, нау́ки і 
культу́ри) — міжнародна організація, спеціалізована установа Орга-
нізації Об’єднаних Націй, яка на основі співпраці своїх членів-держав у 
галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, під-
готовці національних кадрів, розвиткові національних культур, охо-
роні пам’яток культури тощо.

цілі оСВіти

ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН В УКРаїНІ 
•Діти не мають повного доступу до знань про свої права, про 
міжкультурне порозуміння і толерантність.

•Освіта не сприяє набуттю дітьми практичних навичок, 
розвитку в них почуття власної гідності, впевненості у власних 
силах. 

•У великої кількості учнів спостерігаються проблеми у 
навчанні, втома від навчання, психологічний дискомфорт від 
перебування поряд з іншими учнями та багато хто відчуває 
байдужість з боку вчителів.

стаття	29.		
цілі	осВіти.
осВітні	Заклади	поВинні	роЗВиВати	тВою	особистість,	
роЗумоВі	та	ФіЗичні	Здібності	й	поВністю	роЗкрити	тВої	
таланти.	Вони	мусять	підготуВати	тебе	до	дорослого	
життя	і	наВчити	поВажати	сВоїх	батькіВ,	культурні	
цінності	й	традиції	сВоєї	та	інших	країн.	ти	маєш	праВо	
Вчитися	праВильно	користуВатися	сВоїми	праВами.
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РІшЕННя,  
яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, абО ЩО СЛІД ЗДІйСНиТи В 
УКРаїНІ
•Розробити державну програму щодо освіти в галузі прав 
людини. 

•Забезпечити відповідність цілей освіти міжнародним 
стандартам. 

•Звертатися по допомогу до юНЕСКО, юНІСЕФ та 
Управління Верховного комісара ООН з прав людини 
(УВКПЛ).

Управління Верховного 
комісара ООН з прав людини 
(УВКПЛ) займається проблема-
ми прав людини в рамках ООН. 
Завдання Верховного комісара 
полягає в тому, щоб розвивати 
зусилля ООН із забезпечення до-
тримання прав людини та ви-
ступати на чолі міжнародного 
правозахисного руху моральним 
авторитетом і заступником 
жертв сваволі.
ВідпочиноК, дозВілля, Культурна та миСтецьКа діяльніСть

стаття	31.	
Відпочинок,	доЗВілля	та	
культурне	життя.
ти	маєш	праВо	на	
Відпочинок	та	ігри,	
а	також	на	участь	у	
культурному	і	тВорчому	
житті	країни.

ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН В УКРаїНІ 
•Діти мають обмежений доступ до культурного життя та 
культурних закладів.

•через це вони більше часу проводять перед телевізором, у 
компютерних клубах та ігрових залах.

•Розпорядження про обмеження доступу дітей до 
компютерних клубів та ігрових залів не виконується.Заклад культури ― організа-

ція, діяльність якої спрямована на 
виробництво, збереження, ти-
ражування і поширення культур-
них цінностей, благ, або така, 
що здійснює дозвіллєву (куль-
турнодозвіллєву) діяльність. До 
таких можуть належати: клуб, 
бібліотека, палац культури, бу-
динок музики, музей тощо

РІшЕННя,  
яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, абО ЩО СЛІД ЗДІйСНиТи В 
УКРаїНІ
•Гарантувати право дитини на дозвілля, заняття спортом, 
відвідування розважальних, культурних та мистецьких 
заходів. 

•Збільшити кількість в Україні спортивних майданчиків, 
залів та стадіонів, клубів дозвілля, гуртків тощо.

Спеціальні заходи із захиСту
(Статті 22, 30, 32―36, 37 (b―d), 38―40 Конвенції)
діти ― шуКачі притулКу та діти-біженці

стаття	22.	діти-біженці.	
якщо	ти	приїхаВ	у	ноВу	країну,	бо	на	тВоїй	батькіВщині	
стало	небеЗпечно	жити,	ти	маєш	праВо	на	Захист	і	
підтримку.	ти	маєш	такі	самі	праВа,	як	і	діти,	народжені	
В	цій	держаВі.			

стаття	38.	Захист	дітей,	які	були	Зачеплені	
Збройними	конФліктами.	
якщо	тобі	не	ВипоВнилося	15	рокіВ	(18	у	більшості	
єВропейських	країн),	держаВа	не	поВинна	доЗВоляти	
тобі	Вступати	В	армію	чи	брати	беЗпосередню	участь	у	
Збройних	конФліктах.	діти	В	Зонах	Збройних	конФліктіВ	
поВинні	отримуВати	особлиВий	Захист	і	догляд.

Шукач притулку (шукач ста-
тусу біженця) — особа, яка звер-
нулася до державних органів із 
проханням про надання статусу 
біженця, але щодо якої ще не 
ухвалили рішення.

Сьогодні до України прибува-
ють або проживають в Україні 
біженці з багатьох країн, серед 
яких: Афганістан, Бангладеш, 
Грузія, Ефіопія, Киргизстан, Кон-
го, Кот-д’Івуар, палестина, Со-
малі, узбекистан, Росія (у т.ч. 
Чечня) та інші
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ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН В УКРаїНІ 
•Діти ―	шукачі притулку та діти-біженці мають обмежений 
доступ до державної допомоги та послуг, зокрема медичних і 
психологічних послуг та послуг з перекладу.

•Замість отримання законного представника та замість того, 
щоб бути поміщеними до притулку, діти ―	шукачі притулку 
та діти-біженці, які не мають супроводу й документів, часто 
опиняються під вартою, а потім їх висилають до країни 
походження. 

•Кількість таких дітей достеменно не відома.

РІшЕННя, яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, 
абО ЩО СЛІД ЗДІйСНиТи В УКРаїНІ
•Прийняти новий закон про біженців, який гарантував би 
дитині осіб, які мають статус біженців, такий самий статус. 

•Надавати дітям ― шукачам притулку без супроводу 
законного представника з тим, щоб гарантувати їм 
належний доступ до процедури отримання притулку, 
а також забезпечення допомоги і захисту (зокрема 
безкоштовні послуги перекладача). 

•Не допускати позбавлення волі дитини-біженця або 
шукача притулку. 

•Забезпечити ефективну співпрацю установ, які опікуються 
дітьми-біженцями.

•Забезпечити систему збирання даних стосовно дітей-
біженців, завдяки якій можна буде побачити реальну 
кількість таких дітей віком до 18 років включно. 

•Забезпечити реєстрацію дітей-біженців, які народилися в 
Україні.

Біженці — люди, які були 
змушені переїхати до іншої кра-
їни внаслідок виникнення загроз, 
таких як війна, природні лиха, 
політичні переслідування тощо, 
і не може чи не бажає поверну-
тися до неї внаслідок зазначених 
побоювань. Особливу групу скла-
дають діти-біженці, які стають 
жертвами специфічних видів 
переслідування, а саме: примусо-
ві операції на статевих органах 
для жінок та дівчат, викорис-
тання дітей як солдат, торгівля 
дітьми, дитяча проституція, 
дитяче рабство. Біженець не 
може бути висланий або приму-
сово повернутий до країни, де 
він може зазнати катувань та 
інших жорстоких, нелюдських 
або таких, що принижують 
людську гідність, видів пово-
дження і покарання, або з якої він 
може бути висланий чи примусо-
во повернутий до країн, де його 
життю або свободі загрожує не-
безпека через його расу, релігію, 
національність, громадянство 
(підданство), приналежність до 
певної соціальної групи або полі-
тичні переконання. 

Статус біженця гарантує 
основні права людини, якими ко-
ристуються громадяни україни.
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ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН В УКРаїНІ 
•Велика кількість дітей у віці до 15 років, зайнятих у сфері 
неформальної чи тіньової економіки, а саме на «копанках» 
(нелегальних шахтах), в індустрії комерційного сексу та у 
вуличних жебрацьких угрупованнях.

•Виявлено факти залучення дітей до роботи у складних чи 
небезпечних умовах.

•Випадки використання нелегальної дитячої праці майже не 
виявляються

В Конвенції про права дитини чітко визначено, що коли вам не виповнилося 18 років, ви не зобов’язані 
виконувати роботу, яка вам шкодить або піддає вас експлуатації. 

Шкідлива робота — це робота, яка: шкодить вашому здоров’ю та розвитку; викликає фізичний та 
емоцйний стрес; не дає змоги здобувати освіту або грати та відпочивати. 

Експлуатація — неналежне ставлення, використання кого-небудь, зокрема у корисливих цілях. Напри-
клад, примушення дитини до праці з метою сплати боргу батьків або примушення до небезпечної або 
незаконної праці з метою збагачення іншої особи.

Експлуататорська праця — це коли: вас примушують її здійснювати; вас купують або продають 
(торгівля дітьми); вас використовують у проституції та порнографії; ви позбавляєтесь гідності та по-
ваги до себе; ви отримуєте несправедливу винагороду (або не отримуєте її взагалі). 

В україні ви можете розпочинати працювати з 14 років з дозволу обох батьків, а з 15 — з дозволу одно-
го з батьків. проте йдеться лише про такі види робіт і про таке навантаження, яке не шкодить вашому 
здоров’ю та не позбавляє вас часу для навчання й відпочинку.

РІшЕННя, яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, абО ЩО СЛІД 
ЗДІйСНиТи В УКРаїНІ
•Забезпечити державні служби з нагляду за працею, які 
перевіряють дотримання законодавства про дитячу працю, 
належними ресурсами для активної діяльності. 

•Розглянути можливість перевірки порушень 
законодавства про працю дітей на рівні неформальної 
економіки та в родинах, зокрема на основі методик 
Міжнародної організації праці. 

•Застосовувати санкції проти осіб, які порушують 
законодавство про дитячу працю. 

•Навчати спеціалістів, які повинні здійснювати відповідні 
перевірки дотримання законодавства про працю, з питань 
дитячої праці. 

•Виконати міжнародні рекомендації про припинення 
використання дітей, які працюють на незаконних шахтах 
і займаються сортуванням і завантаженням вугілля на 
відкритих поверхнях.

еКономічна еКСплуатація, ВКлючно з ВиКориСтанням 
дитячої праці

стаття	32.		
дитяча	праця.
держаВа	поВинна	
Захищати	тебе	Від	
небеЗпечної,	шкідлиВої	
та	непосильної	праці,	що	
ЗаВажає	тВоїй	осВіті	й	дає	
іншим	можлиВість	тебе	
експлуатуВати.	

стаття	33.	
діти	та	неЗаконне	
ВжиВання	наркотичних	
ЗасобіВ.	
держаВа	мусить	Зробити	
Все	можлиВе,	щоб	уберегти	
тебе	Від	неЗаконного	
ВжиВання	наркотикіВ,	не	
допустити	тВоєї	участі	у	
ВиробництВі	та	торгіВлі	
наркотиками.

стаття	36.		
Захист	Від	інших	Форм	
експлуатації.	
ти	маєш	бути	Захищений	
Від	будь-яких	дій,	що	
можуть	ЗаВдати	шкоди	
тВоєму	роЗВитку	та	
добробуту.
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Неформальна економіка — сектор економіки, царина людської ді-
яльності, спрямованої на отримання вигоди, основне регулювання в 
якій відбувається за допомогою переважно неформальних норм. Сам 
термін є прикладом «негативного» визначення.

Серед нелегальних, але прибуткових видів діяльності	можна на-
звати такі, як крадіжка, пограбування, розбій; корупція (перевищен-
ня посадових повноважень у корисливих цілях); відмивання грошей 
(надання незаконно отриманим коштам видимості легальності); 
контрабанда (порушення митних правил та вимог); браконьєрство 
(порушення правил полювання, рибної ловлі та вирубки лісу); вироб-
ництво підробної продукції; виготвлення синтетичних наркотиків 
або програм для зламування банківських систем (тіньова наука); ін-
формаційне шахрайство, найм на роботу нелегалів тощо. 

Міжнародна організація праці (МОП) — спеціалізована устано-
ва Ліги Націй, а після Другої світової війни — Організації Об’єднаних 
націй (ООН), що була заснована у 1919 році урядами різних країн для 
підтримання міжнародного співробітництва у справі забезпечення 
миру в усьому світі й зменшення соціальної несправедливості за раху-
нок поліпшення умов праці. у ХХ столітті першочерговими завдання-
ми діяльності Міжнародної організації праці є підтримка демократії 
й соціального діалогу, боротьба з бідністю і безробіттям, заборона 
дитячої праці.

діти, яКі жиВуть та/або працюють на Вулиці

ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН В УКРаїНІ 
•Велика кількість дітей, які живуть та/або працюють на вулиці.

•Діти, які живуть на вулиці, наражаються на ризик для 
здоров’я, зокрема у зв’язку зі споживанням наркотиків та 
інших психоактивних речовин. Серед негативних чинників, 
які загрожують дитячому здоров’ю, слід назвати насамперед 
ВІЛ/СНІД, сексуальну експлуатацію, примусову працю та 
насильство з боку правоохоронців. 

•Діти, які живуть та/або працюють на вулиці, не мають 
повноцінної соціальної підтримки (яка включає одяг, житло, 
медичне обслуговування та освіту). 

•В Україні не надаються в необхідній мірі послуги реабілітації 
для дітей, які зловживають наркотиками.

РІшЕННя,  
яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, 
абО ЩО СЛІД ЗДІйСНиТи 
В УКРаїНІ
•Слід розробити державну 
програму, яка допоможе 
«дітям вулиці» повернутися 
до життя в родинному 
середовищі. 

•Збільшити кількість 
притулків та 
реабілітаційних центрів для 
допомоги «дітям вулиці». 

•Підтримувати 
повноцінний розвиток 
«дітей вулиці» шляхом 
надання їм харчування, 
одягу, житла, медичного 
обслуговування та 
можливостей для навчання, 
зокрема професійної 
підготовки та тренінгів, 
спрямованих на набуття 
життєвих навичок.
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СеКСуальна еКСплуатація та наСильСтВо

стаття	34.	
Захист	Від	сексуальної	експлуатації.	
держаВа	поВинна	Захищати	тебе	Від	будь-яких	Форм	
сексуального	насильстВа.

ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН 
В УКРаїНІ 
•Збільшується кількість 
випадків сексуального 
насильства, експлуатації та 
втягнення дітей у проституцію 
й виготовлення матеріалів 
порнографічного характеру.

•Велика кількість 
користувачів Інтернету 
цікавляться дитячою 
порнографією.

•Лише невелика кількість 
справ використання дітей 
розслідується та доходить до 
суду.

•Потерпілі діти майже 
не мають доступу до 
реабілітаційних послуг.

Сексуальна експлуатація — неналежне, жорстоке поводження з дитиною і/або використання кого-
небудь у власних інтересах шляхом залучення до проституції або протиправних чи аморальних дій, 
пов’язаних із наданням послуг статевого характеру. 

Реабілітаційні послуги — послуги, спрямовані на відновлення оптимального фізичного, інтелектуаль-
ного, психічного і соціального рівня життєдіяльності особи з метою сприяння її інтеграції в суспільство.

РІшЕННя,  
яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, абО ЩО СЛІД ЗДІйСНиТи В 
УКРаїНІ
•Внести зміни до законодавства України з тим, щоб воно 
відповідало КПД, особливо стосовно дитячої проституції та 
усіх інших форм сексуальної експлуатації дітей.

•Збирати інформацію про дітей, які потерпіли від 
сексуальної експлуатації, насильства та інших злочинів, 
зокрема такі дані мають бути в міліції. 

•боротися з основоположними причинами торгівлі дітьми 
та їх сексуальної експлуатації, як-от бідність. 

•Покращити можливості міліції та соціальних працівників 
щодо виявлення й розслідування злочинів, пов’язаних із 
сексуальною експлуатацією та насильством, а також із 
дитячою порнографією, шляхом навчання і розширення їх 
технічних ресурсів (засоби зв’язку, обліку, спостереження 
тощо). 

•Збільшити кількість центрів допомоги дітям, які потерпіли 
від сексуальної експлуатації та насильства. 

•Звертатися по допомогу до юНІСЕФ.

продаж, торгіВля та ВиКрадення

стаття	35.		
Захист	Від	торгіВлі	
дітьми,	контрабанди	та	
Викрадення.
держаВа	поВинна	Всіма	
силами	боротися	проти	
Викрадення,	контрабанди	
та	продажу	дітей	В	
інші	країни	З	метою	
експлуатації.

ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН В УКРаїНІ 
•Високий ризик стати жертвами торгівлі для дітей. Україна 
залишається одним із найбільших у європі «джерел» торгівлі 
людьми. 

•Дітям бракує інформації про небезпеки торгівлі людьми, що 
запобігала б їх потраплянню у небезпечні ситуації. 

•Мало випадків судового переслідування осіб, задіяних у 
торгівлі людьми.
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РІшЕННя,  
яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, абО ЩО СЛІД ЗДІйСНиТи В 
УКРаїНІ
•Запобігати міжнародному викраденню дітей відповідно 
до міжнародних зобов’язань України та надати інформацію 
про цю роботу у наступній доповіді. 

•Проводити більш активні інформаційні кампанії з 
попередження торгівлі дітьми, враховуючи ризики 
заманювання, пов’язані з обіцянками роботи та навчання за 
кордоном, участі в конкурсах краси тощо. 

•Збільшити кількість розслідувань 
усіх можливих випадків торгівлі 
дітьми, для чого покращити 
ресурсну базу міліції. 

•Робити все можливе, щоб 
відповідальні за злочини поставали 
перед судом.

•Звертатися по допомогу до 
юНІСЕФ і МОМ. 

Торгівля людьми — купівля й 
продаж людей, найчастіше жі-
нок та дітей. Часто відбуваєть-
ся на кордоні між країнами, осо-
бливо між бідними і багатими. 

Міжнародна організація мі-
грації (МОМ) є провідною між-
урядовою організацією у галузі 
міграції, що тісно співпрацює з 
урядовими, міжурядовими та 
неурядовими партнерами. МОМ 
працює у сфері міграції й розви-
тку, полегшення міграційних 
процесів, регулювання міграції 
та вимушеної міграції. Діяль-
ність МОМ, яка охоплює ці галузі, 
включає підтримку міжнародно-
го міграційного законодавства, 
обговорення політики та роз-
роблення рекомендацій, захист 
прав мігрантів, надання медич-
них послуг мігрантам і розгляд 
гендерних аспектів міграції.

телефонні Служби допомоги

стаття	4.	Здійснення	праВ,	ВиЗначених	
конВенцією.	
держаВа	ЗобоВ’яЗана	подбати	про	те,	щоб	праВа,	
ВиЗначені	цією	конВенцією,	були	доступні	тобі	й	усім	
дітям.	

стаття	39.	ВідноВлюВальний	догляд.
якщо	ти	стаВ	жертВою	жорстокого	поВодження,	
конФлікту,	тортур,	ЗнеВаги	та	експлуатації,	то	держаВа	
ЗобоВ’яЗана	Зробити	Все	можлиВе,	щоб	ВідноВити	тВоє	
ФіЗичне	та	душеВне	ЗдороВ’я	і	дати	тобі	можлиВість	
поВернутися	до	суспільстВа.

РІшЕННя,  
яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, абО ЩО СЛІД ЗДІйСНиТи В 
УКРаїНІ
•Покращувати та поширювати роботу телефонних служб 
допомоги для дітей. 

•Домогтися, щоб служби допомоги мали номери не більше 
3 цифр, були безкоштовними і працювали цілодобово.
Інформувати дітей про існування таких телефонних служб, 
зокрема в школі.

Громадські організації вже ви-
конали цю рекомендацію, ство-
ривши загальнонаціональну те-
лефонну лінію довіри для дітей: 
0-800-500-33-5	або	386. Телефонні 
дзвінки на ці телефони є безко-
штовними.
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ВідпраВлення дитячого праВоСуддя  
(юВенальна юСтиція)

стаття	40.	Здійснення	праВосуддя	щодо	
непоВнолітніх	праВопорушникіВ.	
якщо	тебе	ЗВинуВатили	В	порушенні	ЗаконіВ,	З	тобою	
поВинні	поВодитись	так,	аби	тВоя	людська	гідність	
була	Збережена.	ти	маєш	праВо	на	праВоВу	допомогу	
і	можеш	бути	Засуджений	до	тюремного	уВ'яЗнення	
тільки	За	дуже	тяжкі	Злочини.

стаття	37.	Захист	Від	катуВань,	жорстокого	
поВодження	та	поЗбаВлення	Волі.
якщо	ти	порушиВ	Закон,	З	тобою	не	поВинні	поВодитися	
жорстоко.	тебе	не	можуть	ВідпраВити	у	В’яЗницю	раЗом	
іЗ	дорослими,	у	тебе	має	бути	можлиВість	підтримуВати	
контакти	Зі	сВоєю	сім’єю.

Система правосуддя — всі 
інститути і процедури (такі 
як суди, адвокатура і в’язниці), 
створені суспільством, щоб бо-
ротися зі злочинністю та людь-
ми, які порушують закон.

ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН 
В УКРаїНІ 
•Діти у конфлікті із законом 
замість допомоги отримують 
жорстке покарання, як-от 
утримання під вартою до 
суду та під час судового 
процесу, засудження до 
ув’язнення. як наслідок — 
високий відсоток людей, що 
перебувають у в’язницях, — 
це діти. 

•Тривалість ув’язнення для 
дітей віком 16—17 років може 
сягати 15 років.

•Діти до 14 років, які 
перебувають у конфлікті із 
законом, поміщуються до 
закритих виправних закладів, 
попри те, що таке покарання 
може застосовуватись лише 
після 14 років.

•Не отримуючи належної 
соціальної допомоги, діти 
вдаються до повторних 
правопорушень.

РІшЕННя,  
яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, абО ЩО СЛІД ЗДІйСНиТи В 
УКРаїНІ
•Запровадити систему правосуддя для дитини у контакті/
конфлікті із законом, яка відповідала б міжнародним 
стандартам, а саме:

•Діти у конфлікті із законом заміть покарання ув’язненням 
мають отримувати реабілітаційну допомогу, можливість 
примиритися з тими, кому нашкодили, відбутися 
громадськими роботами або отримати відстрочення 
покарання. 

•Запровадити на законодавчому рівні та на практиці 
єдиний мінімальний вік кримінальної відповідальності 
відповідно до Загального коментаря № 10 (2007). 

•Запобігати поміщенню дітей у віці від 11 до 14 років, які 
визнанні винними у скоєнні суспільно небезпечних діянь, 
до закритих закладів. Замість цього проводити необхідну 
соціальну роботу з такими дітьми. 

•Посилити соціальну підтримку шляхом навчання та 
збільшення кількості спеціалістів (напр., соціальних 
працівників) з роботи з дітьми, що перебувають у конфлікті 
із законом. 

•Співпрацювати з відповідними установами ООН.

Вік кримінальної відповідальності — це вік, після набуття якого 
людина, яка скоїла правопорушення або злочин, підлягає покаранню. 
В україні такий вік становить 16 років, а за особливо серйозні злочи-
ни — 14.
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діти — жертВи та СВідКи злочиніВ

стаття	39.	ВідноВлюВальний	догляд.
якщо	ти	стаВ	жертВою	жорстокого	поВодження,	
конФлікту,	тортур,	ЗнеВаги	та	експлуатації,	то	держаВа	
ЗобоВ’яЗана	Зробити	Все	можлиВе,	щоб	ВідноВити	тВоє	
ФіЗичне	та	душеВне	ЗдороВ’я	і	дати	тобі	можлиВість	
поВернутися	до	суспільстВа.

ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН 
В УКРаїНІ 
•Національне законодавство 
не передбачає, на жаль, 
спеціальних заходів 
щодо захисту дітей, 
які стали жертвами та 
свідками злочину, під час 
кримінального розслідування 
справи.

•До дітей, задіяних у 
проституції, слід ставитись 
як до жертв, а не як до 
правопорушників, і це має 
бути прописано в законі.

РІшЕННя,  
яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, 
абО ЩО СЛІД ЗДІйСНиТи 
В УКРаїНІ
•Забезпечити повноцінний 
захист усім дітям-жертвам 
(ідеться, зокрема, про 
дітей, постраждалих від 
жорстокого поводження, 
домашнього насильства, 
сексуальної та економічної 
експлуатації, викрадення і 
торгівлі).

•Органи влади ніколи не 
повинні ставитись до дітей 
— жертв та свідків злочинів 
як до правопорушників.

Повноцінний захист має передбачати:
адаптацію всіх процедур кримінального судочинства з врахуван-

ням уразливості дітей-жертв та свідків злочинів;
інформування дітей-жертв та свідків про їх права, терміни і хід 

судочинства та про рішення щодо їхніх справ;
забезпечення того, щоб думки, потреби і проблеми дітей-жертв 

враховувались;
надання дітям-жертвам відповідної допомоги та підтримки;
захист особистого життя і особи дітей-жертв та вжиття 

заходів з метою уникнення небажаного розповсюдження інформації, 
яка могла б призвести до розголошення конфіденційної інформації 
про дитину-жертву;

захист дітей-жертв, а також їхніх сімей та свідків, які виступа-
ють від їхнього імені, від залякування та помсти;

недопущення надмірних затримок із винесенням рішень щодо 
справ та виконанням розпоряджень і постанов щодо надання 
компенсації дітям-жертвам.
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діти із чиСла національних меншин чи 
тубільного наСелення

стаття	30.	
діти,	що	належать	до	
меншин	і	корінного	
населення.
ти	маєш	праВо	гоВорити	
рідною	моВою,	
дотримуВатися	рідних	
ЗВичаїВ	і	споВідуВати	
сВою	релігію	неЗалежно	
Від	того,	чи	поділяють	їх	
більшість	людей	у	тВоїй	
країні.

ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН В УКРаїНІ 
•Діти із сімей етнічних менших стикаються з багатьма 
проблемами, як-от обмежений доступ до освіти, медичних 
та соціальних послуг, переслідування правоохоронними 
органами. 

•Це, зокрема, стосується дітей-рома та дітей кримських татар

РІшЕННя,  
яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, абО ЩО СЛІД ЗДІйСНиТи В 
УКРаїНІ
•Прийняти комплексний закон, що заборонятиме будь-які 
форми дискримінації людини. 

•Проаналізувати доступ етнічних меншин до реалізації 
своїх прав. 

•Запобігати будь-яким формам дискримінації з боку 
держави і спрямовувати зусилля на захист прав дітей, які 
належать до меншин.

•Спрямовувати зусилля на забезпечення права на освіту 
усіх дітей, які належать до етнічних меншин, приділяючи 
особливу увагу дітям ромської національності та дітям 
кримських татар. 

•Запроваджувати інклюзивне навчання у системі загальної 
та середньої освіти.

загальні заходи з ВпроВадження
(Статті 4, 42, а також пункт 6 Статті 44 Конвенції)

стаття	4.	
Здійснення	праВ,	ВиЗначених	конВенцією.	
держаВа	ЗобоВ’яЗана	подбати	про	те,	щоб	праВа,	ВиЗначені	цією	конВенцією,	були	
доступні	тобі	й	усім	дітям.	

стаття	41.	
ЗастосуВання	найкращих	норм.
якщо	Закони	тВоєї	країни	Захищають	праВа	дитини	краще,	ніж	положення	цієї	
конВенції,	то	слід	ЗастосоВуВати	Закони	цієї	країни.	

стаття	42.	
поширення	інФормації	про	конВенцію.
держаВа	ЗобоВ’яЗана	поширюВати	інФормацію	про	конВенцію	серед	дорослих,	
устаноВ	і	дітей.	

статті	43—54.	
ЗобоВ'яЗання	держаВ.
ці	статті	пояснюють,	як	дорослі	та	держаВи	мусять	працюВати	раЗом,	аби	
ЗабеЗпечити	дотримання	праВ	дітей.
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ПРОбЛЕМи,  
яКІ бачиТь КОМІТЕТ ООН 
В УКРаїНІ 
•Попередні рекомендації 
Комітету були розглянуті 
недостатньо і лише частково.

•Національне законодавство 
України не повною мірою 
відповідає принципам та 
нормам Конвенції про права 
дитини.

•За впровадження положень 
Конвенції відповідають різні 
державні органи, проте 
немає єдиного, який би 
узгоджував всі дії.

•Незважаючи на 
призначення Спеціального 
представника 
Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини 
з питань захисту прав 
дитини, рівноправ’я та 
недискримінації й створення 
відділу захисту прав дітей 
та ґендерної рівності, немає 
незалежного механізму 
для аналізу впровадження 
Конвенції.

•є недостатнім виділення 
коштів на дитину та 
забезпечення фінансування 
необхідних соціальних 
послуг.

•Не всі дорослі знають та 
розуміють Конвенцію про 
права дитини.

Ґендерна рівність означає надання рівних можливостей хлопчи-
кам та дівчатам, чоловікам і жінкам в усіх сферах громадського та 
приватного життя, а також урахування їхніх особливих потреб 
при формуванні державної політики та програм допомоги і підтрим-
ки. Це не означає, що обидві статі є однаковими, а радше те, що вони 
є рівними у правах та повинні мати однакові можливості їх реалізу-
вати. Незважаючи на те, що протягом останнього століття у сфе-
рі ґендерної рівності та ставлення до цього питання в суспільстві 
досягнуто значного прогресу, в україні все ще існують перешкоди на 
шляху до ґендерної рівності. Так, дослідження засвідчують: молоді 
парубки заробляють більше, ніж дівчата; якщо молоді люди живуть 
разом, дівчата виконують удвічі більше хатньої роботи, ніж паруб-
ки; лише незначна кількість молодих татусів беруть відпустку з до-
гляду за дитиною у тих країнах, де це можливо.

Незалежний механізм – необхідна характеристика 
національних правозахисних установ, що передбачає незалежність 
від уряду, позаполітичність, абсолютну неупередженість 
та справедливість, здатність критикувати та надавати 
рекомендації, наявність широких повноважень для розслідування 
будь-якої ситуації, адекватного матеріального забезпечення, зо-
крема для того, щоб надавати допомогу та розглядати скарги 
на безоплатній основі й бути вільними від фінансового контролю 
держави. 

Паризькі принципи (повна назва – принципи, які стосуються 
національних установ, що заохочують і захищають права лю-
дини) – документ Генеральної асамблеї ООН, в якому зазначені 
основні характеристики, повноваження та функції національних 
правозахисних установ, що відіграють важливу роль у заохоченні 
та захисті прав людини, зокрема дитини. Генеральна асамблея 
ООН закликає держави створювати та зміцнювати національні 
правозахисні установи для запобігання порушенню прав людини, 
зокрема дитини, та вести боротьбу з ними.

Омбудсмен – (від швед. ombudsman – «уповноважена особа», 
дослівно перекладається як довірена особа) – посадова особа, на 
яку покладаються функції контролю за діяльністю органів влади 
і яка виступає своєрідним арбітром між людиною і владою. Має 
необхідні повноваження для розслідування справ щодо порушення 
прав людини, надання допомоги у поновленні її прав. Кінцева мета 
діяльності омбудсмена – допомогти конкретній людині та сприя-
ти унеможливленню таких порушень щодо інших. 
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Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини – 
омбудсмен україни – здійснює 
парламентський контроль ста-
ну дотримання прав дорослих і 
дітей на території україні та в 
межах її юрисдикції.

уповноважений Верховної 
Ради україни з прав людини – Ніна 
Карпачова (тел.+ 38-044-253-75-
89, електронна пошта: omb@
ombudsman.gov.ua).

Омбудсмен у справах ді-
тей – посадова особа, на яку по-
кладаються функції контролю 
за дотриманням законних прав 
та інтересів дітей. В україні 
працюють дві посадові особи, 
які можуть називатися омбуд-
сменами у справах дітей: 

Наталія Іванова, представ-
ник уповноваженого Верховної 
Ради україни з прав людини з 
питань захисту прав дитини, 
рівноправ’я та недискримінації 
(тел: (044) 253-75-89);

Юрій павленко, уповноваже-
ний президента україни з прав 
дитини. (тел: (044) 255-78-03, 
pavlenko@apu.gov.ua)

РІшЕННя,  
яКЕ ПРОПОНУє КОМІТЕТ, абО ЩО СЛІД ЗДІйСНиТи В 
УКРаїНІ
•Переглянути усе національне законодавство з тим, 
щоб забезпечити його повну відповідність положенням 
Конвенції.

•Створити незалежний механізм у повній відповідності 
до Паризьких принципів щодо статусу національних 
правозахисних установ для аналізу впровадження 
Конвенції.	З огляду на це Комітет рекомендує державі-
учасниці прийняти закон про омбудсмена у справах дітей.

•Вдосконалити розподіл коштів на дітей на центральному 
та місцевому рівнях згідно з реальними потребами дітей та 
їхніх сімей. 

•Вжити заходи для подолання бідності.

•широко розповсюджувати інформацію про Конвенцію 
серед громадськості.

•Навчати спеціалістів, ознайомлюючи їх зі змістом 
Конвенції (зокрема міліціонерів, лікарів, учителів, суддів, 
журналістів, соціальних працівників, співробітників 
імміграційних служб).

•Залучати громадськість для впровадження Конвенції про 
права дитини.

•Впроваджувати міжнародні стандарти в інтересах дитини.

•Підтримувати співпрацю з регіональними та 
міжнародними структурами.

•Поширювати рекомендації, широко оприлюднювати 
звіти про впровадження Конвенції різними мовами, що 
використовуються в країні.
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громадСьКі організації та об’єднання, 
яКі брали учаСть у підготоВці 

адаптоВаної ВерСії заКлючних зауВажень
 та реКомендацій Комітету з праВ дитини оон:

аСОЦІаЦІя МОЛОДих 
ПРОФЕСІОНаЛІВ «КЛаС»

Метою Асоціації є залучення 
молоді до активної участі в сус-
пільному житті, посилення її 
освітнього, лідерського, твор-
чого та соціального потенці-
алу, допомога та соціально-
психологічна підтримка 
молодих людей, що опинилися в 
тяжких життєвих умовах. Ро-
бота Асоціації будується на за-
садах соціальної відповідальнос-
ті, інтеграції, рівної соціальної 
участі та гендерного балансу. 
Контактна інформація 
поштова адреса: 
а/с 3058, Харків, 61034.
Тел.: (067) 5747902, 
(057) 7573465.
e-mail: kolena2000@ukr.net; 
contact@class.org.ua

ДаНСьКа РаДа З ПиТаНь 
бІЖЕНЦІВ 

проект «правовий та 
соціальний захист дітей-
біженців та дітей — шукачів 
притулку в україні, Молдові  
та Білорусі».

Моніторинг дотримання 
прав дітей — шукачів притулку.

підтримка державних орга-
нів україни, Білорусі та Молдо-
ви у сфері захисту прав дітей-
біженців.

Юридичний та соціальний 
супровід.

Контактна інформація
поштова адреса: 
вул. пушкінська, 2-4/7, 
оф. 9, м. Київ, 01034.
Електронна пошта: 
dina.gud@drc.dk 

ВСЕУКРаїНСьКа 
ФУНДаЦІя ЗахиСТУ ПРаВ 
ДІТЕй

Метою	 ВФЗпД є сприяння 
збиранню, узагальненню, ана-
лізу інформації про становище 
дітей в україні, координації ро-
боти у царині охорони дитин-
ства та реалізації проектів, 
спрямованих на імплементацію 
законодавчих, соціальних та ін-
ституційних ініціатив для най-
повнішого забезпечення прав 
дітей.

ВФЗпД як правозахисна гро-
мадська організація сприяє дер-
жавним та урядовим органам 
україни в належному виконанні 
ними положень Конвенції ООН 
про права дитини, ухвалених 
Генеральною асамблеєю ООН 
та підписаних україною.

Контактна інформація
поштова адреса: 
м. Київ, вул. предславинська, 
49, оф. 4; 03150, україна.
Тел.: +380443319898.
Факс: +380445283748.
Електронна пошта::
jane_p@ukr.net 

Сайт організації:
 http://childfund.com.ua 

ДиТяча ЕКОЛОГІчНа 
ГРОМаДСьКа 
ОРГаНІЗаЦІя «ФЛОРа» 

Основні напрямки діяльнос-
ті: просвітницький, соціальний 
(захист дітей та підлітків), 
екологічний. Основний принцип 
роботи – молодь для молоді. 

Контактна інформація
Адреса: 25015, м. Кіровоград, 
вул. Єгорова, 19, кв. 2, україна.
Тел.: +380522270463.
Електронна пошта:
Flora2000@inbox.ru 
Сайт організації:
http://childflora.org.ua 

«ЖІНОчий КОНСОРЦІУМ 
УКРаїНи»

Основні напрямки діяльності: 
проведення адвокаційних, на-
вчальних та просвітницьких 
ініціатив, спрямованих на по-
передження насильства над 
жінками та дітьми, зокрема до-
машнього; подолання торгівлі 
людьми та просування рівних 
прав і можливостей жінок.

Контактна інформація
поштова адреса: 
вул. Костьольна, 10, кв. 28,  
м. Київ, 01001.
Тел.: +380445926854.
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Факс: +380442790026.
Електронна пошта: 
info@wcu-network.org.ua 
Сайт організації: 
http://wcu-network.org.ua 

ПаРТНЕРСТВО «КОЖНІй 
ДиТиНІ» В УКРаїНІ

Основні напрямки діяльності: 
запобігання розміщенню дітей 
в інтернатних закладах, повер-
нення дітей у рідні сім'ї, влашту-
вання у сімейні форми виховання 
(опіка й піклування, усиновлення, 
прийомні сім'ї, дитячі будинки сі-
мейного типу) або переведення 
в ту чи іншу форму самостійного 
життя.

Контактна інформація
поштова адреса: 
вул. Комінтерна 28, 
м. Київ, 01032.
Тел: 0443590210.
Факс: 0443590211.
Електронна адреса:
info@everychild.org.ua
Сайт організації: 
http://www.everychild.org.ua 

ПРаВОЗахиСНий ЦЕНТР 
«ПОСТУП»

З 2000 року працює у сфері за-
хисту прав та інтересів дітей 
груп ризику (соціальні сиріти, 
«діти вулиці»). З 2000 по 2004 
роки на базі організації працював 
денний реабілітаційний центр 
для безпритульних дітей. З 2008 
року пЦ «поступ» здійснює ко-
ординацію мережі дитячих пра-
возахисних приймалень у Луган-
ській області, на базі організації 

працює центр правової допомо-
ги дітям уразливих груп.

Контактна інформація
поштова адреса: вул. 30-річчя 
перемоги, 2, кв. 50, 
м. Луганськ, 91050. 
Тел.: 064.249.5963, 050.623.5846.
e-mail: reutski@gmail.com 
Сайт організації: 
http://postup.lg.ua 

 «ГЕНДЕРНа аГЕНЦІя 
КОНСУЛьТаЦІй Та 
ІНФОРМаЦІї», 
ГРУПа IBFAN-СУМи.

Основні напрямки діяльності: 
надання інформаційно-
консультативних послуг у сфе-
рах молодіжної та ґендерної 
політики; пропаганда, захист 
та підтримка грудного вигодо-
вування.

Контактна інформація
поштова адреса: 
вул. Антонова 1/41, Суми, 40030.
Тел. 0509249433, (0542)620957.
Контактна особа – 
Юлія Савельєва.

ФУНДаЦІя «ГРОМаДСьКа 
аЛьТЕРНаТиВа»

Основні напрямки діяльності: 
просвітницькі програми з прав 
людини і прав дитини; моніто-
ринг дотримання прав людини; 
попередження насильства і жор-
стокого поводження з дітьми; 
упровадження європейських 
стандартів прав людини в укра-
їнське судочинство; права люди-
ни в школі.

Контактна інформація
поштова адреса: 72/48, 
проспект Леніна, Харків, 61103.
Тел: +380504023456.
Факс: +380573450707.
E-mail: public.alternative@gmail.
com 

чЕРНІГІВСьКа 
ГО «М’аРТ» 

Місія організації: сприяння 
розвиткові можливостей дітей 
та молоді захищати свої права.

Основними напрямками ді-
яльності є:
моніторинг дотримання прав 
людини; 
просвіта у сфері прав людини, 
та громадянська освіта; 
правова допомога в захисті прав 
людини (представлення інтере-
сів у суді та інших органах влади, 
юридичні консультації); 
організація і підтримка грома-
дянських акцій, спрямованих на 
захист прав людини; 
консолідація зусиль усіх секто-
рів суспільства навколо проблем 
прав людини.

Контактна інформація
поштова адреса: а/с 79, 
Чернігів, 14000.
Тел.: 0462774110.
e-mail: mart.ngo@googlemail.com 
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КориСна інформація

ЗА ЗАХиСТОМ СВОЇХ пРАВ КОЖНА ДиТиНА МОЖЕ ЗВЕРНуТиСЯ ДО:

упОВНОВАЖЕНОЇ ВЕРХОВНОЇ РАДи уКРАЇНи З пРАВ ЛЮДиНи – Ніни Карпачової 
або її представниці з питань захисту прав дитини, рівноправ’я та недискриміна-
ції – Наталії Іванової, 
написавши лист за адресою: 01008, м. Київ, вул. Інституцька, 21/8 
або зателефонувавши на «гарячу лінію»: + 38-044-253-75-89 
чи електронною поштою: omb@ombudsman.gov.ua.

упОВНОВАЖЕНОГО пРЕЗиДЕНТА уКРАЇНи З пРАВ ДиТиНи – Юрія павленко, 
за телефоном +38-044-255-78-03 
або електронною поштою: pavlenko@apu.gov.ua. 

В уКРАЇНІ ТАКОЖ ІСНуЄ ЗАГАЛьНОНАЦІОНАЛьНА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ ДОВІРи 
ДЛЯ ДІТЕЙ. 
0-800-500-33-5 або 386 
Телефонні дзвінки за цими телефонами є безкоштовними. 

Також у кожній області та в кожному місті працює низка державних та гро-
мадських організацій, серед них і служби у справах дітей. Дізнатися номер теле-
фону цієї служби у вашому місті або регіоні ти можеш на сайті http://www.ditu.
gov.ua/network.
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Ініціатива Розмаїття, http://diversipedia.org.ua/ 
 «Компасито: пособие по обучению детей правам человека», http://www.eycb.coe.int/compasito/ru/
contents.html 
Матеріали Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН про становище дітей, яка відбулась з 8 по 10 
травня 2002 року, http://www.un.org/russian/documen/gadocs/27spec/
Нечипоренко О.Л. Знайомтесь: уповноважений Верховної Ради україни з прав людини. – К.: [Ін-т 
громадян. сусп-ва], 2003. – 24 с.
Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої прости-
туції і дитячої порнографії 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_b09 

Ви зараз тримаєте в руках документ, який є важливим для всіх дітей та підлітків в україні, 
оскільки впливає на дотримання прав кожної дитини. 
Цей документ називається «Заключні зауваження та рекомендації Комітету ООН з прав 
дитини: україна» (скорочено Заключні рекомендації). Він був підготовлений узимку 2011 
року. В ньому Комітет визначає основні порушення прав дитини в україні та висловлює своє 
бачення того, яким чином ці порушення можна усунути. 
Заключні рекомендації написали для того, щоб допомогти україні змінити на краще ситуацію, 
яка склалася із захистом прав дитини. На нього мають орієнтуватися всі без винятку установи і 
служби, які працюють з дітьми та для дітей. у 2017 році україна звітуватиме перед експертами 
Комітету ООН з прав дитини про те, яким чином вона виконала ці рекомендації.

текст	підготуВали:	Марія Алєксєєнко, Костянтин Шендеровський, Оксана Москаленко
Коректор: Тетяна Небесна

громадські	органіЗації	та	об’єднання,	які	брали	участь	у	підготоВці	
адаптоВаної	Версії:	

Асоціація молодих професіоналів «Клас»
Данська Рада з питань біженців
Всеукраїнська громадська організація «Жіночий консорціум україни»
Всеукраїнська Фундація «Захист прав Дітей»
Дитяча екологічна громадська організація «Флора»
партнерство «Кожній дитині» в україні
правозахисний центр «поступ»
Сумська обласна молодіжна  «Ґендерна агенція консультацій та інформації»
Харківська обласна фундація «Громадська Альтернатива»
Чернігівська ГО «М’Арт»

реценЗенти:  
учні 9А класу Калинівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. 
Броварського району 
Київської області 

адреса	для	листуВання:
Жіночий консорціум україни
вул. Костьольна, 10, кв. 28
м. Київ, 01001
info@wcu-network.org.ua  
wcu-network.org.ua

Дана публікація стала можлива завдяки фінансової та експертної підтримки Шведської 
громадської організації «Save the Children Sweden». 


