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Конвенцію про права дитини (надалі — 
Конвенція) було одноголосно прийнято 
Генеральною Асамблеєю ООН 20 лис-
топада 1989 р., а чинності вона набрала 
2 вересня 1990 р. Конвенція, що склада-
ється з 54 статей, є комплексною уго-
дою, яка чітко визначає права дитини 
та універсальні принципи і норми, що 
її стосуються. Вона проголошує фун-
даментальні права і свободи дитини, 
а також враховує її потреби у спеціаль-
ній допомозі та захисті, зважаючи на 
особливу вразливість дитини. Це була 
перша міжнародна угода про права 
людини, яка врахувала громадянські, 
політичні, економічні і культурні права 
в одному документі1.

Конвенцію ратифікувала найбіль-
ша кількість країн світу. Відповідно до 
ст. 44, усі вони повинні періодично — 
раз на чотири роки — звітувати про 
прогрес у впровадженні цього міжна-
родного правозахисного інструменту, 
а також про виклики, які унеможлив-
люють повне забезпечення захисту 
прав дитини. 

Конвенція була ратифікована 
Постановою Верховної Ради України 
від 27 лютого 1991 р. № 789-ХІІ та 
набрала чинності для України 27 верес-
ня 1991 р.

Державні доповіді подаються 
спеціально для цього утвореному 
в 1991 р. органу — Комітету ООН із 
прав дитини (надалі — Комітет). 
До складу Комітету входять 18 неза-
лежних експертів2, яких обирають 
країни-учасниці строком на чотири 
роки. У виборі експертів зважають на 
справедливе географічне представни-
цтво, а також на те, щоб представити 
основні правові системи. Кожна країна 

1  За матеріалами Групи НУО з прав дитини http://
www.childrightsnet.org/

2  Імена всіх експертів Комітету ООН можна знай-
ти за цим посиланням: http://www2.ohchr.org/
english/bodies/crc/members.htm

має право висунути свою кандидату-
ру для роботи в Комітеті. Ключовою 
вимогою до кандидата є його/її «висо-
кі моральні якості» та компетентність 
у сфері впливу Конвенції. 

До слова, Україна жод-
ного разу за 20 років не вису-
вала свого кандидата для 
роботи в Комітеті. 

Комітет збирається 
тричі на рік для аналі-
зу ви конання країнами 
Конвенції та Фа культативних 
протоколів до неї. Лише 
країни, які ратифікували 
Конвенцію, розглядаються 
в межах роботи Комітету. 

Не  ратиф і к ували 
Конвенцію ООН про права 
дитини лише Сполучені 
Штати Америки і Сомалі. 

За результатами роз-
гляду експерти Комітету 
формулюють свої заключні зауважен-
ня та рекомендації, які можуть слу-
гувати ключовою одиницею виміру 
стану захисту прав дитини в країні як 
для можновладців на рівні прийняття 
рішення, так і для практиків, що пра-
цюють безпосередньо з дітьми. 

Важливо додати, що невиконан-
ня зазначених рекомендацій не веде 
за собою обов’язкових санкцій, окрім 
негативного іміджу для країни, а також 
факту існування одних і тих самих про-
блем, що стосуються дітей, від звіту до 
звіту. 

Примітно, що в заключних реко-
мендаціях, сформульованих у 2011 р., 
Комітет висловив жаль із того при-
воду, що більшість рекомендацій, 
наданих Україні у 2002 р., так і зали-
шилися невиконаними. 

ТРЕТІЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗВІТ 
УКРАЇНИ 

У січні 2011 р. Україна вже втретє звіту-
вала за впровадження Конвенції. З цією 
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метою ще у 2008 р. урядом було підготовлено і пода-
но на розгляд Комітету третю і четверту об’єднану 
Державну доповідь3, у якій висвітлене становище 
різних груп дітей, що перебувають на території 
України, законодавче підґрунтя для їхнього захис-
ту, наведена статистична інформація, а також при-
клади ситуацій порушення прав дитини. 

Частина розділів Доповіді висвітлюють реалі-
зацію прав та принципів Конвенції, які стосують-
ся всіх без винятку дітей — це і загальна політика 
держави стосовно захисту прав дитини; і реалізація 
загальних принципів Конвенції (недискримінації, 
найкращих інтересів дитини, права на життя, вра-
хування думки дитини); і право на освіту, відпо-
чинок і культурний розвиток; і право на охорону 
здоров’я та соціальне благополуччя тощо.

Окремий розділ стосується дітей, які потребу-
ють спеціального захисту, як, наприклад, діти, що 
потрапили в надзвичайні ситуації, стали жертвами 
експлуатації, належать до національних меншин, 
мешкають на вулиці тощо. 

Безпосередньо питання захисту прав дітей, 
що перебувають у конфлікті з законом, висвітлене 
у двох главах: «IV. Громадянські права і свободи» 
та «VIII. Заходи особливого захисту».

Загалом ці глави присвячені законодавчому 
забезпеченню захисту дітей та офіційній статис-
тиці щодо дітей, яких було засуджено, які пере-
бувають у місцях позбавлення волі, отримували ті 
чи інші реінтеграційні послуги від соціальних та 
інших установ. 

Проте, очевидно, що обом бракує інформа-
ції про зафіксовані порушення прав дітей, які 
зіткнулися з правоохоронною системою та сис-
темою виконання покарань. Жодного прикладу, 
який би свідчив про будь-які зловживаня під час 
допитів, застосування сили або будь-якого іншого 
тиску. Хоча практика показує, що таких випадків 
чимало. 

Не наведено також прикладів практики засто-
сування норми, яка передбачає, що «затримання та 
взяття під варту як запобіжний захід можуть засто-
совуватися до неповнолітнього лише у виняткових 
випадках, коли це викликається тяжкістю злочину, 
у вчиненні якого він обвинувачується». 

Хоча відомі випадки, коли підлітків було засу-
джено до ув’язнення строком до 4–5 років через 
крадіжки на суму, що не перевищувала 1000 гри-
вень4. Чи можна назвати такі злочини тяжкими? 
Навряд чи. 

3  Із повним текстом Державної доповіді про впровадження 
Конвенції ООН про права дитини в Україні протягом 2002–2006 
рр. можна ознайомитись за цим посиланням: http://www.ditu.
gov.ua/userfile/1707.pdf

4  Матеріали круглого столу «Удосконалення цивільного та сімейного 
законодавства в контексті розвитку ювенальної юстиції в Україні», 
Комітет ВРУ з питань правової політики, 15 квітня 2011 р.

ЗАУВАЖЕННЯ КОМІТЕТУ СТОСОВНО 
ДІТЕЙ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У КОНФЛІКТІ 

З ЗАКОНОМ 
Напевно, саме брак практичних прикладів пору-
шень прав дитини, яка перебуває в конфлікті 
з законом України, обумовив безліч запитань до 
представників державної делегації в січні 2011 р. 
під час усного захисту Доповіді. 

«В Україні є спокуса вдаватись до «простих 
рішень» карального та репресивного характеру, до 
підходів, які в довгостроковій перспективі можуть 
зміцнити цикл насильства, нетерпимості, соці-
альної ізоляції та стигматизації дітей», — зазна-
чив у своєму виступі доктор Дайніус Пурас, допові-
дач від Комітету ООН із прав людини по Україні. 

У контексті впровадження дитячого правосуддя 
члени Комітету цікавилися широким колом 
питань, починаючи з корупційних практик та 
способів боротьби з ними з боку української влади 
і завершуючи питаннями про реагування влади 
на «факти насильства щодо дітей та підлітків під 
час допитів та слідства, деякі з яких призвели до 
самогубств підлітків». 

Було зазначено, що, незважаючи на спроби 
реформування правосуддя для неповнолітніх, країна 
ще не має всеохоплюючої системи правосуддя для 
неповнолітніх, а та, що є, вимагає глибокої реформи 
правоохоронних органів і судової системи.

Окремо було порушено питання віку кримі-
нальної відповідальності дітей, обумовлене нада-
ною в Державній доповіді інформацією стосовно 
практики утримання дітей віком 11–14 років у закри-
тих виправних установах та установах тимчасово-
го перебування. «Неповнолітні правопорушники 
віком від 11 до 14 років за рішенням суду виховують-
ся і навчаються в загальноосвітніх школах соціаль-
ної реабілітації. На сьогодні в Україні функціонує 
11 шкіл такого типу, підпорядкованих Міністерству 
освіти та науки України, у яких утримуються 270 
вихованців»5. 

Як наслідок — рекомендація Україні «роз-
глянути можливість закриття шкіл соціальної 
реабілітації»6. 

ВИСНОВОК 
Вирішення цих та інших проблем потребує висо-
кої концентрації зусиль, публічності, відповідного 
фінансування, а головне — владної волі змінити 
становище дітей на краще. 

5  Третя і четверта Державна доповідь про впровадження Конвенції 
ООН про права дитини в Україні протягом 2002–2006 рр., 
стор. 98.

6  Повний текст заключних рекомендацій Комітету ООН із прав 
дитини Україні (2011) дивіться за цим посиланням: http://www.
wcu-network.org.ua/ua/network/sourse/1750/1806/
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Позитивними зрушеннями, на думку низки 
громадських організацій, є хоча б те, що одра-
зу після затвердження рекомендації ООН набу-
ли широкого розголосу та стали публічними. 
А 31 березня 2011 р. було проведене обговорення 
рекомендацій ООН у Комітеті ВРУ з питань сім’ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму з пред-
ставниками відповідальних міністерств, офісу 
Уповноваженого з прав людини і громадськими 
організаціями. 

До порівняння, рекомендації від 2002 р. були 
піддані публічному обговоренню лише у 2008 р. 

Можна по-різному ставитися до заключних 
рекомендацій. Як зазначалося, санкцій за невико-
нання рекомендацій не передбачено. Проте сер-
йозне ставлення до аналізу, покладеного в основу 
цього документа ООН, зокрема щодо правосуддя 
стосовно дітей, вочевидь призведе до позитивних 
зрушень у самій системі і, як наслідок, більшої 
захищеності дітей, що перебувають у конфлікті 
з законом. 

ДИТЯЧИЙ ФОНД ЮНІСЕФ ТА РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА 
У СПІЛЬНОМУ КОМЮНІКЕ ВИЗНАЧИЛИ РОДИНУ ЯК НАЙКРАЩЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ДИТИНИ

13 квітня 2011 р. в Москві відбувся семінар «Родина — найбільш безпечне середовище для життя дити-
ни», організаторами якого були Відділ зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату і Дитячий 
фонд ООН (ЮНІСЕФ). Також у роботі взяли участь представники державних органів та недержавних 
організацій, науковці, практики та інші експерти, батьківські спілки. За результатами семінару було при-
йняте спільне комюніке. 

У результаті дискусій сторони дійшли згоди, що «всебічна підтримка інституту сім'ї як основи 
суспільствa є найкращою гарантією дотримання прав дитини та її всебічного розвитку». Обговорюючи 
проблеми дитинства, учасники семінару закликали суспільство і державу звернути пильну увагу на одну 
з найбільш гострих проблем — розлучення дітей із рідними сім'ями. Дуже часто причиною таких випад-
ків є недостатньо ефективна підтримка сімей, які потребують допомоги, а також домашнє насильство, 
алкоголізм і наркоманія.

Розглядаючи Конвенцію про права дитини та Основи вчення Російської православної церкви про 
гідність, свободу і права людини як основоположні документи щодо захисту прав дітей та сім'ї, учасни-
ки семінару обговорили наявний досвід та можливості співпраці щодо запобігання розлученню дітей зі 
своїми батьками, а також можливості співпраці РПЦ і ЮНІСЕФ у розробці механізмів підтримки сімей, 
які перебувають у тяжкій життєвій ситуації. Увага була приділена боротьбі з насильством стосовно дітей, 
а також роботі з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом.

Ці та інші аспекти захисту прав дитини та підтримки сім’ї обговорювалися на тлі єдності позицій 
Російської православної церкви та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) щодо принципової важливості інсти-
туту сім’ї як найкращого середовища для життя і виховання дитини.

Текст комюніке читайте в рубриці «Актуальна тема» (стор. 26).

ПАРЛАМЕНТ УХВАЛИВ ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАХИСТУ 
ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ

21 квітня 2011 р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 23 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації» (щодо повноважень місцевих державних адміністрацій).

Законом, зокрема, віднесені до повноважень місцевих державних адміністрацій питання щодо:
встановлення опіки і піклування, створення інших передбачених законодавством умов для вихован-

ня або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби 
батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування;

а також щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, здійснення інших заходів щодо 
соціального захисту дітей.

Ці зміни узгоджуються з нормами ст. 5 Закону «Про охорону дитинства», ст. 7 Закону «Про забезпе-
чення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», якими визначені повноваження місцевих органів виконавчої влади у сфері захисту прав та 
законних інтересів дітей.

Прийняття цього Закону сприятиме істотному покращенню захисту особистих немайнових та майно-
вих прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які є найбільш незахищеною категорією 
дітей і потребують особливої уваги з боку держави.

Джерело: Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 
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