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Передмова
Інститут омбудсменів з прав дитини: історія та сучасність
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ПЕРЕДМОВА
Одним із приоритетних напрямів сучасної соціальної політики є покращення становища дітей, забезпечення їхніх прав. Права дитини є категорією прав людини і будуються на гідності та неповторності дитини як
людської істоти. Права дитини в загальному розумінні є правами людини з тією лише різницею, що деякими правами дитина починає користуватися в міру свого зростання, осмислення свого становища. Не маючи
можливості здійснювати правові дії, діти не можуть самі добиватися реалізації своїх прав. Від їх імені діють батьки або законні опікуни.
В Україні, як і в будь якій іншій демократичній державі, існує державна, офіційна система захисту прав людини/дитини. Це адміністративна,
судова система, яка передбачає можливість розгляду скарг на порушення
тих чи інших прав. Але недостатня визначеність прав дитини у вітчизняному законодавстві часто призводить до неможливості вимагати від влади реалізації того чи іншого права. Нагальною необхідністю є розробка
певних процедур реалізації права, доведення інформації про них до якомога більшої кількості дітей та їх представників.
З іншого боку, історично сформована в силу обставин необхідність контролю за діяльністю виконавчих та інших органів державної влади зумовила створення у багатьох країнах Європи інституту громадських уповноважених з прав людини. Не стала викнятком і Україна. 19 червня 2003
року згідно з законом «Про Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людин» було обрано першого омбудсмена країни пані Ніну Карпачову. Найголовнішою функцією омбудсмена в усіх країнах, де діє ця інституція, є незалежний моніторинг реалізації прав людини шляхом розгляду скарг громадян на дії тих чи інших органів або посадових осіб, що
призвели до порушення прав і свобод людини та громадянина. На жаль,
питання захисту прав дитини не виокремлено в самостійний напрям інституту омбудсменів. Правозахисні функції стосовно дітей здійснює Уповноважений Верховної Ради з прав людини.
Відомі різні погляди щодо оцінки ефективності окремої інституції омбудсменів з прав дитини. Але не викликає сумніву, що права дитини — це
сфера, яка не може залишитися поза увагою держави. Важливу роль у
процесі захисту та просування прав дитини в Україні відіграють правозахисні та інші громадські організації.
Прикладом може стати проект «Право дитини на сім’ю», який здійснюється Християнським дитячим фондом за фінансової підтримки Європейської комісії. Одним із завдань проекту є створення та апробація експериментальної моделі інституту уповноваженого з прав дитини на базі
Рівненської та Черкаської областей. З метою реалізації цього завдання
було розроблено освітню програму для спеціалістів соціальної сфери, що
спрямована на формування навичок захисту права дитини на сім’ю як ос5
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новний осередок суспільства та природного середовища для зростання і
благополуччя дитини.
У публікації представлено тренінговий курс, за яким пройшли навчання
понад 60 фахівців «пілотних» областей України. При його розробці був
використаний інноваційний вітчизняний та зарубіжний досвіди в сфері
захисту прав дитини, зокрема, права на сім’ю.
Змістовий компонент подано у наступних темах:
Права людини та права дитини: основні поняття; механізми захисту прав
людини. Захист прав дитини в системі ООН; роль батьків у захисті прав
дітей; забезпечення соціально–правового захисту сімей; функції та повноваження державних служб і органів місцевого самоврядування; можливості НУО. Місце судів у системі захисту; здійснення захисту прав та
законних інтересів дітей в суді; форми представлення і захисту прав дітей
в суді представниками професійних груп, які працюють в інтересах дітей; державна система опіки та піклування про дітей; основні принципи
роботи з дітьми, які зазнають домашнього насильства, та їх сім’ями.
Автори сподіваються, що запропоновані у публікації матеріали стануть
стратегічними орієнтирами для практиків соціальної сфери в просуванні
інституту уповноважених з прав дитини з метою поліпшення становища
дітей, забезпечення їх добробуту.

6
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ІНСТИТУТ ОМБУДСМЕНІВ З ПРАВ ДИТИНИ:
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
Олена Калібаба
(м. Київ)
«Тепер багато народів будуть розуміти доцільність у налагодження механізму, який слідкував би за дотриманням прав
дитини, механізму, який проводив би моніторинг стану, в
якому перебувають їхні діти у порівнянні з міжнародними
стандартами, закладеними у Конвенції».
Джеймс Грант, Виконавчий Директор, UNICEF1.

Термін «омбудсмен» є українською версією англійського слова «оmbudsmen», що означає «чиновник, який розглядає претензії громадян до урядових службовців». Вперше інституція омбудсмена була запроваджена у
Швеції на початку ХІХ століття.
Погодимося з тим, що до недавнього часу поняття «омбудсмен» було незнайомим й незрозумілим абсолютній більшості громадян України. На
нашу думку, принципово ситуація змінилися після прийняття Закону
«Про Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України». Згідно з
ним, пані Ніну Карпачову було обрано першим в історії країни омбудсменом і вона очолила відповідну структуру.
Отже, омбудсмен — інституція західноєвропейського походження, започаткування якої в нашій державі стало одним із свідчень визнання Україною важливості прав людини, принципів демократії, прагнення до інтеграції в європейський та світовий простір. Надалі при викладенні матеріалу ми будемо використовувати терміни «омбудсмен» та «уповноважений
з прав людини» як рівнозначні поняття, вказуючи, за необхідності, на
існуючі розбіжності або особливості.
Слід зазначити, що інститут омбудсмена на Заході створювався та розвивався не за єдиною моделлю, а з урахуванням національних, культурних
та історичних особливостей. Саме тому при об’єднуючій філософії, спільних принципах та загальних рисах механізми діяльності інституції, й навіть назви, різняться між собою. Так, крім Швеції, «омбудсмени» існують
у Фінляндії та Данії. Як було зазначено, тотожна функція здійснюється
в Україні Уповноваженим Верховної Ради з прав людини. «Омбудсмен»
в Іспанії, у Південно–Африканській Республіці — «захисник народу»; у
Польщі — «речник громадянських прав»; у Франції — «посередник Французької Республіки»; у Литві — «контролер сейму»; у Греції — «захисник
громадян»; у Молдові — «парламентський адвокат»2. Найголовнішою
функцією омбудсмена у всіх країнах, де існує ця інституція, є контроль за
діяльністю виконавчих та інших органів державної влади шляхом розгля1
2

(ENOC information and training pack, p.8).
(ENOC information and training pack, p.5).
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ду скарг громадян на дій тих чи інших органів або посадових осіб, що призвели до порушення прав та свобод людини і громадянина.
Необхідністю виконання даної функції обумовлено право омбудсмена на
проведення розслідувань, причому не тільки за скаргою чи зверненням,
але й з власної ініціативи. На підставі проведених розслідувань омбудсмен може вносити рекомендації щодо відновлення прав, зміни законодавства або перегляду некоректної діяльності державних органів влади.
Процедура звернення до омбудсменів є гнучкою, а доступ — безплатним і
відкритим для всіх громадян.
Характерною особливістю є незалежність даної інституції, що підтверджує високий статус посади уповноваженого з прав людини й закріплено
в більшості країн у національних конституціях. Крім того, обрання омбудсменів парламентами своїх країн забезпечує їм незалежність від усіх
гілок влади, передбачаючи неможливість втручання у діяльність уповноваженого з прав людини будь–яких органів державного управління, ЗМІ,
громадських організацій.
У зв’язку з відсутністю в омбудсмена владних повноважень одним з головних інструментів його впливу на прийняття необхідного рішення є гласність, поширення щорічної та спеціальних доповідей.
Звернемо увагу на те, що уповноважений з прав людини виконує роль посередника між конкретним громадянином чи групою громадян та владою.
Наведені характеристики у своїй сукупності відображають лише найважливіші риси даної інституції. Залежно від обсягу повноважень, сфери
компетентності й інших факторів умовно можна виділити кілька видів
інституції омбудсмена, що існують у різних країнах світу.
Як вже було зазначено, вперше омбудсмен з’явився у Швеції. З одного
боку, його появі сприяла притаманна шведам багатовікова традиція верховенства права та поваги до індивідуальних прав людини; з іншого — гостра боротьба за владу між шведським королем та парламентом. У результаті королівська влада була значно обмежена; і парламент, на противагу
королівському канцлеру юстиції, отримав право обирати парламентського уповноваженого для здійснення незалежного контролю за адміністрацією та судами. Це дістало відображення в Конституції Швеції 1809 р.,
згідно з якою у правовій системі вперше була запроваджена посада омбудсмена юстиції (justitieombudsman)3.
Характерними ознаками шведської моделі стали надзвичайно широкі
повноваження та сфера компетентності омбудсмена. Так, він здійснює
контроль не лише за центральними органами влади та управління, але
й за судами та місцевими органами адміністрації, збройними силами
й навіть посадовими особами державних підприємств у тому обсязі, в
якому вони виконують державно–владні функції. Для цього в арсеналі
3

Ðîçä³ë 2. Óòâåðäæåííÿ ³íñòèòóòó îìáóäñìåíà ó ñâ³ò³ <http://www.ombudsman.kiev.ua>
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уповноваженого є чимало засобів впливу: право на необмежений доступ
до протоколів та документів, у тому числі секретних; право законодавчої ініціативи; право ініціювання дисциплінарних впроваджень (у тому
числі накладання штрафів) стосовно осіб, які не виконують його вимог.
На правах надзвичайного прокурора омбудсмен може навіть розпочинати судове переслідування посадових осіб за неналежне виконання своїх
обов’язків тощо.
Продуманий механізм шведської моделі гарантував результативність
діяльності омбудсмена та сприяв впровадженню досвіду в інших країнах
Європи й світу. Так, за прикладом Швеції у 1919 р. запровадила інститут
омбудсмена Фінляндія.
Активне поширення інституцій омбудсменів у європейських країнах відбувається після Другої світової війни. Саме в цей період значне посилення виконавчої влади з її регламентуючою роллю в усіх сферах суспільного
життя зумовило потребу в створенні та застосуванні механізмів суспільного контролю за діяльністю органів адміністрації.
У 1952 р. інститут омбудсмена засновано в Норвегії. Спершу його функції
були обмежені лише контролем за збройними силами країни. Лише через
десять років, у 1962–му, було створено відповідний орган для контролю
за цивільною адміністрацією.
У 1953 р. інституція омбудмена була створена у Данії. Саме данська модель, з огляду на близькість правової системи країни як до романо–германської, так і до англосаксонської правових культур, отримала найбільше визнання в світі. Повноваження данського омбудсмена були дещо
вужчими порівняно з його шведськими колегами, але водночас це був
перший успішний експеримент щодо впровадження нової інституції в
країні, де, по–перше, діяв принцип міністерської відповідальності уряду
перед парламентом, а, по–друге, тривалий час існував судовий контроль
за діяльністю адміністрації, якого не знали Швеція і Фінляндія.
Відтоді починається активне поширення ідеї уповноваженого зі скандинавських держав до інших країн Європи, Америки, Азії та Африки.
Досвід країн континентальної системи права почав активно вивчатися і в
країнах загального права, зокрема в таких, як Великобританія, Австрія,
Канада та ін.
В Україні омбудсмен є класичним взірцем парламентського омбудсмена,
оскільки обирається на посаду Верховною Радою України шляхом таємного голосування. Це забезпечує йому високий статус, легітимність, а також гарантує незалежність від усіх гілок державної влади, включаючи
законодавчу. Важливим також є те, що строк перебування на посаді Уповноваженого з прав людини не збігається зі строком повноважень Парламенту України. Законом передбачено запровадження єдиної моделі Уповноваженого з прав людини в межах держави, що в умовах перехідного періоду є оптимальною додатковою гарантією його високого статусу. В той
9
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самий час Закон надає Уповноваженому право на розширення інституту
своїх представників за територіальним або функціональним принципом
у межах коштів, виділених Верховною Радою України4.
Без перебільшення можна зазначити, що інституція омбудсмена сприймається у сучасних умовах як необхідний елемент національної системи
захисту прав людини, ключова ланка у процесі перетворень у країнах,
що стали на шлях демократії та верховенства права. Цілий ряд держав
створив окремі представництва для пропагування прав людини. Впровадження Міжнародного документа з прав людини (Всесвітньої Декларації та двох договорів з цивільних, політичних прав та з економічних, соціальних і культурних прав) у 60–70–х роках привело до того, що багато
структур Організації Об’єднаних Націй та різних недержавних організацій (НДО) почали пропагувати створення установ, які надавали б допомогу у втіленні цих нових міжнародних стандартів на загальнодержавному
рівні. Всі ці зміни не меншою мірою стосувалися і захисту прав дитини.
Таким чином, становлення та розвиток інституту уповноважених з прав
людини стали передумовою виникнення інституту уповноважених з прав
дитини.
Починаючи з другої половини ХХ століття, виникають незалежні представництва, які відстоюють права дітей. При цьому знову ж таки роль лідерів зберігають за собою скандинавські країни.
Ідею про інститут уповноважених для дітей вперше розробила НДО. Радда
Барнер зі Шведської організації «Врятуйте дітей» започаткувала посаду
уповноваженого з прав дитини у 70–х роках ХХ століття й поширила цю
ідею на міжнародному рівні під час Міжнародного року дитини (1979).
У Норвегії уряд вперше застосував законодавчі важелі для створення
незалежної установи з захисту прав дитини. Ще у 1975 р. Міністерство
юстиції створило Комітет для розгляду діючого законодавства стосовно
батьківства й дітей та питання необхідності створення спеціальної державної установи, яка б займалася справами дітей. У звіті за 1977 р. Комітет одностайно запропонував створити загальнодержавне представництво уповноваженого з прав дитини. Ця пропозиція була розглянута внутрішньовідомчим комітетом, до якого входили представники шістьох відомств з широкими повноваженнями у справах дітей. Законодавчий акт,
яким впроваджувався інститут омбудсменів з прав дітей (Barneombud),
був прийнятий у Норвезькому Парламенті у 1981 році. Законодавчий акт,
який надавав представництву статус автономної структури, був коротким: статутним обов’язком «Барнеомбуд» «є представлення інтересів дітей у безпосередній співпраці з керівництвом держави та суспільства». У
1998 р. до Акта був прийнятий додаток, який розширював функції Уповноваженого відповідно до положень Конвенції з прав дитини. Під час виконування обов’язків Прем’єр–міністра Норвегії Гро Гарлем Брунтланд
4

Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè », ñò. 6 (ì.Êè¿â, 23 ãðóä. 1997 ð.
¹776/97–ÂÐ).
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зазначила: «Наш досвід роботи з представництвом омбудсмена з прав дітей є дуже позитивним; і я щиро вірю, що для дітей Норвегії було багато
корисного в тому, що вони мали свого уповноваженого, який говорив і
діяв від їхнього імені»5.
Після прийняття у 1989 Конвенції про права дитини подальший розвиток установ з захисту прав дитини вже розглядався як один з елементів
процесу впровадження цього принципово нового за змістом міжнародного документа, паралельно або у контексті розвитку незалежних правозахисних установ на державному рівні. Згідно з рекомендаціями Комітету
з прав дитини — міжнародної структури, яка проводить моніторинг виконання положень Конвенції, — з’являється все більше незалежних відомств, що орієнтуються саме на практичне здійснення основних статей
Конвенції та контролюють цей процес.
Конвенція ООН про права дитини звертає увагу на три основних напрями
діяльності держави в інтересах дітей:
– забезпечення: право дитини на отримання певних ресурсів і послуг;
– захист: право дитини на батьківську опіку, на захист від жорстокого
ставлення та ін.;
– участь: право дитини на активну участь у житті суспільства.
Коли держава ратифікує Конвенцію про права дитини, вона або включає
положення Конвенції безпосередньо в діюче законодавство, або вдається
до інших заходів, щоб привести ратифікований документ у відповідність
до взятих зобов’язань щодо поваги до прав людини. Досвід свідчить, якщо
міжнародний правозахисний документ ратифікується, але при цьому не
передбачено створення певного механізму реалізації: необхідних установ
або посад з певними функціями, правами та повноваженнями, цей документ «не працює». Саме тому зараз стає все більш очевидним, що ефективне пропагування прав дитини вимагає створення національних, державних, громадських структур для популяризації та захисту цих прав.
Останніми роками слідом за Скандинавією багато країн створили правозахисні установи, які мають досить чіткі функції. При розбіжностях у завданнях, що їх ставлять перед собою ці установи в різних країнах, мета у
них одна. І саме тому ці організації традиційно називають установами з
захисту прав дитини, або правозахисними установами.
Багато представництв омбудсменів з прав дитини були прив’язані до конкретних напрямів діяльності (здоров’я, самоврядування), або до конкретних груп громадян (в’язні, споживачі, інваліди, меншини).
В Україні, як і в деяких інших державах, немає окремого уповноваженого з
прав дитини. Правозахисні функції стосовно дітей здійснює уповноважений
Верховної Ради з прав людини. Чималу роль у процесі захисту та просування прав дитини в Україні відіграють правозахисні дитячі організації.
5

(ENOC information and training pack, p.7).
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Існують різні точки зору щодо оцінки ефективності окремої інституції
омбудсменів з прав дитини. Але не викликає сумніву, що права дитини
— це сфера, яка не може залишатися поза увагою. У зв’язку з тим, що
діти є особливою і найвразливішою категорією населення, яка не здатна самостійно захищати свої потреби, інтереси, права, вони потребують
особливої підтримки дорослих.
Отже, за прикладом скандинавських країн протягом 80–90–х років ХХ
століття з’явилися уповноважені з прав дитини на різних континентах.
Деякі з них функціонували незалежно, інші працювали як частина загальнодержавних відомств з прав людини.
У багатьох країнах постійно діючі структури, які здійснюють захист прав
дітей, були створені при уряді. Проте незалежні представництва, на відміну від державних інституцій, здійснюють функцію неурядового спостерігача за справами дітей, тобто виступають у ролі посередника між дитиною та державою.
Представництва, які існують на даний момент, мають різні устрій, статутні документи, повноваження, масштаби тощо. Що ж стосується назв,
то вони (аналогічно омбудсменам) також різні: спеціальний уповноважений, або Комісія з прав дитини чи із захисту прав дитини; Національна
рада з прав дитини; захисники дітей; адвокати дитини, представники
прав дитини. У більшості випадків функції уповноважених з прав дитини
переходять рамки традиційно усталеної ролі уповноваженого, яка обмежується розглядом окремих справ та скарг. Деяким з них взагалі не дозволяють братися за розгляд індивідуальних справ. Натомість вони займаються виключно представленням інтересів дітей як особливої групи населення. У деяких державах ці установи функціонують на національному
або федеральному, а в деяких — на регіональному та місцевому рівнях.
Зробимо деякі узагальнення. У більшості країн існують різні організації,
що займаються моніторингом, пропагуванням та захистом прав дітей:
y організації, які є частиною держапарату: автономні або підрозділи у
структурі міністерства або департаменту;
y парламентські структури — спеціальні комітети і т.п.;
y недержавні організації;
y незалежні правозахисні установи.
На сучасному етапі ідея омбудсменства переросла національні межі і все
частіше використовується як на регіональних, так й та міжнародному
рівнях. У 90–х роках омбудсмени з прав дітей були призначені принаймні у сорока країнах і посіли особливе місце як виразники інтересів дітей.
Сьогодні найбільше таких представників нараховується у Європі, поряд
із тим є чиселенні приклади й в інших регіонах, зокрема в Коста–Ріці,
Тунісі. Виходячи з цього, нагальним завданням на майбутнє стає узагальнення існуючого досвіду, а також розробка стандартів діяльності уповноважених з прав дітей6.
6

×.2–«Èçìåíèì ìèð ê ëó÷øåìó äëÿ äåòåé è âìåñòå ñ äåòüìè; Äîêóìåíòû, ðàáî÷èå ìàòåðèàëû
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У цьому плані перспективними є не тільки дослідження, але й організація освітніх програм, публікації, обмін інформацією, проведення регіональних, національних та міжнародних конференцій.
Установи, які пропагують права дітей, сприяють створенню правозахисних установ на державному рівні. У деяких країнах незалежні представництва з прав дитини працюють як підрозділ загальнодержавних правозахисних установ. Доведено, що в країнах, які мають наміри розвивати
правозахисну культуру в цілому, логічно розпочинати зі створення представництва, котре спрямовувало б свою діяльність на захист прав людини
й, зокрема, дитини.
Слід узяти до уваги, що дитина, відстоювання її інтересів та формування її власної позиції відіграватимуть центральну роль у майбутньому.
Саме такий підхід занотований у матеріалах Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий до дітей», яка відбулася у травні
2002 року. Вперше за всю історію ООН у роботі Спеціальної сесії брали
участь самі діти. При цьому їх кількість разом із кількістю представників неурядових організацій була більшою, ніж чисельність офіційних делегацій. У підсумковому документі Спеціальної сесії держави–учасниці
заявили про свою відданість справі перетворення світу в інтересах дітей,
висловились за їх участь у створенні в ХХІ сторіччі світу, сприятливого
для дитини. Зробити так, щоб голос дітей був чутний, щоб думка дітей
враховувалась при прийнятті рішень, що стосуються їх долі, їх інтересів,
— у цьому полягає завдання кожної країни, яка ратифікувала Конвенцію, й світової спільноти загалом.
Генеральний секретар ООН Кофі А. Аннан наголосив: «Ми зможемо досягти цього лише у випадку, коли держави виконають своє зобов’язання
і діти отримають можливість публічно і ясно висловлювати свої думки, і
вони будуть почуті, якщо ми забезпечимо активну участь дітей в роботі з
створення кращого майбутнього».
Список літератури
1. ENOC information and training pack, www.ombudsnet.org
2. http://www.ombudsman.kiev.ua
3. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини», ст. 6 (м.Київ, 23 груд.1997 р. №776/97–ВР).
4. Implementation Handbook for the Convention on the Rights of The Child,
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ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ
Мета курсу: Сформувати в учасників навички захисту права дитини на
сім’ю як основний осередок суспільства та природного середовища для
зростання і благополуччя дитини.
Учасники: Представники державних установ, соціальних служб, громадських організацій та інших інституцій, які працюють у сфері захисту прав дитини.

№

Зміст

Форма проведення

Час, хв.

День 1
Сесія 1: Права людини та права дитини: основні поняття
1.

Презентація організації та
проекту

Інформаційне
повідомлення

2.

Представлення мети та завдань
тренінгу учасникам. Встановлення правил роботи в групі

Інформаційне
повідомлення

10

3.

Знайомство учасників тренінгу

Інтерв’ю

25

4.

Визначення очікувань учасників
від тренінгу

Вправа «Пісочний
годинник»,
індивідуальна робота

15

10

15
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5.

Розкриття основних понять,
важливих у контексті ідеї прав
людини. Основи сучасної концепції прав людини. Права дитини як категорія прав людини

Індивідуальна робота,
робота в групах,
метод «Jig–sow»

50

Сесія 2: Права людини та права дитини: основні поняття (продовження)
1.

Представлення групами попередньої роботи

Презентація

2.

Історія розвитку прав людини.
Еволюція поглядів на права
дитини. Класифікація прав
людини, прав дитини

Індивідуальна робота.
«Навчаючи, вчусь».
«Лінія часу»

45

45

Сесія 3: Механізми захисту прав людини. Захист прав дитини в системі ООН
1.

Міжнародні та внутрішні
механізми захисту прав людини

Інформаційне
повідомлення

10

2.

Міжнародна система захисту
прав дитини. Захист прав дитини
в системі ООН

Перегляд фільму. Робота
в групах.
Вправа «Що потрібно
дитині».
Обговорення

45

Положення Конвенції ООН про
права дитини щодо права дитини
на сім’ю та захист цих положень.
Ознайомлення з документами:
Указ президента України
№ 1086/2005 «Про першочергові
заходи щодо захисту прав дітей»,
«Основні заходи Національного
плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»,
«Підсумкові спостереження Комітету ООН з прав дитини в Україні»

Робота в групах з подальшим обговоренням

3.

60

Сесія 4: Роль батьків у захисті прав дітей
1

2

Роль батьків у захисті прав дітей
у контексті відповідних положень
Конвенції ООН про права дитини

Робота із ситуацією,
метод «Протистояння»

50

Підсумки дня

Вправа «Сенквейн»

20

’
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День 2
Сесія 1: Забезпечення соціально–правового захисту сімей
1.

Рефлексія попереднього дня

Обговорення у групі

10

2.

Огляд рівнів забезпечення соціально–правового захисту сімей

Інформаційне
повідомлення

10

3.

Захист прав дитини у контексті
національної системи прав
людини

Робота в групах,
вправа «Права людини в
Конституції України

7

Сесія 2: Функції та повноваження державних служб і органів місцевого
самоврядування. Можливості неурядових організацій. Місце судів у системі
захисту
1.

Законодавство у сфері захисту
прав дитини

Інформаційне повідомлення

20

2.

Структури та органи, які діють у
сфері захисту дитини

Мозковий штурм,
заповнення схеми
«Соціально–правова
мережа»

10

Функції та повноваження державних служб і органів місцевого
самоврядування. Можливості
неурядових установ та організацій

Метод «Карусель»,
вправа «Хто і що
вирішує?»

Місце судів у системі захисту

Інформаційне
повідомлення

3.

4.

50

10

Сесія 3: Здійснення захисту прав та законних інтересів дітей у суді
(залучений спеціаліст)
1.

Інформаційне
повідомлення

Питання — відповіді

60

Сесія 4: Форми представлення і захисту прав дітей у суді спеціалістами
професійних груп, які працюють в інтересах дітей
1.

Інформаційне
повідомлення,
робота в групах

Повноваження представників
професійних груп щодо
представлення та захисту прав
дітей у суді: традиційні форми.
Аналіз ситуацій

20

17
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2.

Повноваження представників
професійних груп щодо представлення захисту прав дітей у суді:
новітні форми

Міні–лекція,
складання резюме
«Amicus curiae»
в міні–групах

Основні принципи складання резюме «Amicus curiae» (рекомендації для суду)

Практична робота

3.
4.

Підсумки дня

Вправа «Павутиння»

15

40
15

День 3
Сесія 1: Державна система опіки та піклування про дітей
Рефлексія попереднього дня

Вправа «Телеграма»,
індивідуальна робота

10

2.

Ставлення до дітей–сиріт:
ретроспектива

Інформаційне
повідомлення

10

3.

Втрата дітьми батьківського
піклування

Мозковий штурм, робота
в міні–групах

20

4.

Шляхи вирішення питання
встановлення опіки над дітьми

Робота над ситуаціями
в міні–групах

1.

Сесія 2: Державна система опіки та піклування про дітей (продовження)
1.

Огляд існуючих форм сімейного
виховання: переваги та недоліки

Інтерактивна дискусія,
заповнення таблиці

60

2.

Підсумки тренінгу

Робота з очікуваннями

25

’
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ДЕНЬ 1
СЕСІЯ 1.
ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВА ДИТИНИ:
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
1. Презентація організації та проекту.
Мета: надати інформацію про Християнський дитячий фонд України,
ознайомити учасників зі змістом та основними положеннями проекту
«Право дитини на сім’ю».
Час: 5 хвилин.
Необхідні матеріали: роздавальний матеріал з інформацією про Християнський дитячий фонд, проект та структуру курсу.
Хід проведення:
Тренер надає коротку інформацію щодо діяльності ХДФ та основних напрямків проекту (буклет).
2. Мета, завдання тренінгу. Встановлення правил роботи в групі.
Мета: ознайомити учасників з метою і завданнями тренінгу, встановити
правила для ефективної роботи тренінгової групи.
Час: 10 хвилин.
Необхідні матеріали: виписані на ватмані мета і завдання тренінгу.
Хід проведення:
Тренер представляє мету і завдання тренінгу, заздалегідь виписані на
плакаті, який він прикріплює до стіни на видному місці.
На наступному етапі тренер пропонує учасникам методом «мозкового
штурму» записати ті спільні групові правила, які сприятимуть співпраці, розумінню, ефективній роботі протягом всього тренінгу. Тренер записує пропозиції учасників та підсумовує дискусію.
До уваги тренера!
Орієнтовні правила:
дотримуватися розпорядку роботи;
поважати думку іншого;
бути толерантними;
слухати й чути;
зберігати конфіденційність;
бути активним;
«правило піднятої руки»;
дотримуватися ухвалених правил.

y
y
y
y
y
y
y
y
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Плакат із правилами групи варто повісити на стіну так, щоб їх було добре видно всім учасникам і при необхідності до них можна було звернутися.
3. Знайомство.
Мета: познайомити учасників і тренерів, створити доброзичливу атмосферу.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: бейджі, маркери.
Хід проведення:
Тренери вітають учасників, представляються і пропонують провести
знайомство групи у вигляді інтерв’ю. Тренер просить підписати бейджі.
Далі учасники об’єднуються у пари (бажано, щоб вони не були знайомі
між собою) і по черзі (2 хвилини кожний) беруть один у одного умовне
інтерв’ю, яке складається з наступних запитань:
прізвище, ім’я, по батькові;
місце роботи;
хобі;
мрія.
Учасники по колу представляють групі свого співрозмовника.
Запитання для зворотного зв’язку:
1. Що нам дало виконання цієї вправи?
2. Які почуття виникали у вас, коли ви розповідали про партнера
або слухали про себе?
3. Чи хотіли б ви щось додати?

До уваги тренера!
Тренерам варто надати додаткову інформацію про себе: поділитися інформацією, необхідною для встановлення контакту й досягнення довірливої атмосфери в групі. Це можуть бути міркування
про професію, досвід роботи з дітьми, про виховання власних
дітей тощо.

4. Визначення очікувань учасників: вправа «Пісочний годинник».
Мета: з’ясувати очікування учасників від тренінгу, узагальнити їх та
пов’язати з метою і завданнями тренінгу, мотивувати учасників на подальшу роботу.
Час: 10 хвилин.
’
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Необхідні матеріали: ватман із намальованим пісочним годинником, маркери, стікери, вирізані у формі кружечків–піщинок за кількістю учасників.
Хід проведення:
Кожний учасник пише на стікері, чого він очікує від даного тренінгу, озвучує та приклеює на ватман, на якому намальовано пісочний годинник (в
його верхню частину).
Останнім свої очікування зачитують тренери.
До уваги тренера!
В кінці тренінгу тренер повертається до плаката з очікуваннями,
і ті, що справдилися, переклеюються в нижню частину пісочного
годинника. Запитання, які до кінця тренінгу залишаються без
відповіді, обговорюються в індивідуальному порядку.

5. Розкриття основних понять, які є важливими у контексті ідеї прав
людини. Основи сучасної концепції прав людини. Права дитини як
категорія прав людини.
Мета: надати можливість учасникам ознайомитися з основами сучасних концепцій прав людини та прав дитини; визначити основні поняття,
пов’язані з філософією прав людини; розглянути цінності, які несе в собі
ідея прав людини.
Час: 50 хвилин.
Необхідні матеріали: Додаток 1 (уривки лекції Марека Новицького «Що
таке права людини» для роботи в групах; Додаток 2 (роздавальний матеріал для кожного учасника); Додаток 3; Додаток 4, Додаток 5 (матеріали для тренера).
Хід проведення:
Крок 1 (10–15 хв.): тренер робить вступне слово, наголошуючи на основних положеннях, які слід брати до уваги, говорячи про права дитини з
використанням матеріалів Додатків 3,4,5 (матеріали вказаних додатків
використовуються тренером для розробки власної міні–презентації і можуть бути представлені різними способами: прозвучати в усній формі,
медіа–презентація та ін.).
Крок 2 (10–15 хв.): тренер організовує роботу в групах за методом «Jig–
sow». Для цього він об’єднує учасників у 6 «домашніх» груп, роздавши
кожному папірці 5–х кольорів із цифрами від 1 до 5, проставленими на
папірцях кожного кольору. На цьому етапі учасники об’єднуються за
цифрами на карточках. Тренер звертається до учасників із проханням
зберегти кольорові папірці.

21
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До уваги тренера!
Об’єднання у групи, що пропонується, розраховане на групу із 30
учасників. Залежно від кількості учасників тренінгу змінюється і
кількість учасників груп.
Головні принципи: 1) «домашніх» груп має бути 6; 2) у кожній «експертній» групі має бути по одному (два) представнику із кожної «домашньої» групи; 3) таким чином, залежно від кількості учасників
тренінгу, може змінюватися кількість «експертних» груп.

Кожна група отримує уривки лекції Марека Новицького (Додаток 1) в
такій кількості, щоб усі представники групи мали по одному однаковому уривку лекції. Тренер оголошує завдання для груп: 1) кожен (на) має
індивідуально ознайомитися з уривком лекції. При цьому важливо виокремлювати головне, бути готовими переповідати цей матеріал для інших
своїми словами; 2) у кожній групі проводять обговорення уривка лекції.
При цьому важливо, щоб усі представники групи сформували єдине загальне розуміння опрацьованого матеріалу.
Крок 3 (20–25 хв.): тренер продовжує роботу за методом «Jig–sow». Для
цього він об’єднує учасників у 5 нових «експертних» груп. Експертні групи мають бути сформовані таким чином, щоб у кожній було по одному
представнику із кожної «домашньої» групи (тренер об’єднує учасників
за кольорами папірців, що вони отримали під час першого об’єднання у
групи — крок 2).
Тренер оголошує завдання для «експертних» груп: 1) група організовує
роботу таким чином, аби спочатку всі представники груп по черзі передали інформацію, отриману під час першого етапу роботи (у «домашніх»
групах); 2) прослухавши усіх, група організовує коротке обговорення,
щоб сформувати загальну картину змісту лекції; 3) кожна група готує презентацію отриманої інформації у вигляді «Карти знань». «Карта знань»
являє собою перенесені на папір формату А–1 асоціації, які викликала
у групи лекція, і відображає основні поняття, зв’язки між ними. Ці асоціації можуть бути представлені у вигляді схем, малюнків і т. п. Кожна
«Карта знань» має відповідати на запитання: «Що таке права людини?».
На цьому етапі роботи тренер роздає всім учасникам тренінгу повний
варіант лекції Марека Новицького (Додаток 2).

’
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СЕСІЯ 2.
ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВА ДИТИНИ: ОСНОВНІ
ПОНЯТТЯ
1. Представлення групами попередньої роботи.
Мета: досягти домовленості з учасниками про єдине розуміння понять і
категорій, які стосуються прав людини, прав дитини і використовуватимуться у подальшій роботі. Також переслідується мета, поставлена у блоці 5 сесії 1, оскільки цей блок є продовженням попереднього.
Час: 45 хвилин.
Необхідні матеріали: схеми — «Карти знань», розроблені учасниками на
попередньому етапі в малих групах.
Хід проведення:
Крок 1. (45 хв.): тренер організовує презентацію попередньої роботи груп,
оголошуючи тривалість презентацій, їх обговорення, правила дискусії. Час
на кожну презентацію — до 4–5 хв. Час на обговорення — до 7–10 хв.
До уваги тренера!
Часові рамки залежать від кількісного складу учасників груп і від
кількості груп, що презентують свою роботу.

Правила дискусії можуть бути наступними: після презентації групи представники інших груп можуть поставити запитання до групи, яка презентує
свою роботу, або зробити коментарі. Можуть це зробити і тренери. Представник групи, яка презентує свою роботу, відповідає на поставлені запитання і коментарі.
Тренер–експерт або запрошений експерт дає власні коментарі і звертає
увагу на проблемні питання.
Важливо під час проведення презентацій наголошувати на основних поняттях стосовно концепції прав людини, зосереджувати увагу на проблемних питаннях, підводячи групу до формування єдиного підходу до
розуміння прав людини.
2. Історія розвитку прав людини. Еволюція поглядів на права дитини.
Класифікація прав людини, прав дитини.
Мета: надати можливість учасникам ознайомитися з історією розвитку
прав людини та еволюцією поглядів на права дитини. Показати формування класифікації прав людини, прав дитини у процесі їх еволюції. На
основі еволюції прав людини, прав дитини визначити принципи, які використовують основні інструменти захисту прав людини, прав дитини, та
показати важливість цих принципів.
23
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Час: 45 хвилин.
Необхідні матеріали: Додаток 6; Додаток 7; Додаток 8; Додаток 9 (матеріали для тренера); навчальний фільм із лекцією професора В. Осятинського.
Хід проведення:
Крок 1. (15 хв.): тренер робить коротке повідомлення щодо історії розвитку прав людини, звертаючи увагу на основні етапи в еволюції прав
людини. Особливу увагу тренер приділяє розвитку ідеї прав людини у ХХ
столітті, формуванню історичної класифікації прав людини, ознайомлює
з каталогом прав, що містить Міжнародний білль прав людини. Важливо
наголосити окремо на природі та передумовах формування каталогів особистих, політичних, соціально–економічних і культурних прав людини.
З метою підготовки повідомлення тренер може скористатися окремими
фрагментами матеріалів лекції Віктора Осятинського «Права людини у
ХХІ столітті».
Можливий другий варіант роботи на цьому етапі — перегляд відеофільму
з лекцією Віктора Осятинського та подальшим його обговоренням.
Крок 2. (15 хв.): на цьому етапі роботи увага учасників концентрується
на еволюції прав дитини в історії розвитку прав людини.
Тренер організовує роботу за методом «Навчаючи, вчусь».
Кожному учаснику роздаються картки, які містять дату з коротким описом головних подій, що мають велике значення в еволюції прав дитини
(Додаток 8). Якщо карток із датами менше, ніж учасників, то можна роздати по одній двом учасникам.
Тренер оголошує завдання учасникам: 1) протягом 1–2–х хвилин індивідуально ознайомитися з матеріалом своєї картки; 2) вільно пересуваючись по аудиторії і об’єднуючись самостійно в пари, ознайомлювати
одне одного з інформацією, про яку щойно дізналися. При цьому доцільно спілкуватися таким чином з якомога більшою кількістю інших
учасників; 3) головне завдання кожного учасника: зібрати побільше інформації про основні віхи історії прав дитини та еволюцію поглядів на
права дитини.
Крок 3. (15 хв.): тренер звертається до учасників із проханням стати у дві
шеренги обличчям одна до одної і заплющити на 1 хв. очі. На спину кожному учасникові однієї шеренги він прикріплює карточки лише з датами
(всі роки, зазначені на картках з описом подій), а на спину учасників другої шеренги — лише опис подій (Додаток 8).
Після цього тренер оголошує завдання: всі учасники можуть вільно рухатись, але через 3 хв. вони мають об’єднатися у пари за принципом, який
підказує їм їхня логіка, і створити живий «ланцюжок часу», розмістившись парами в одну лінію.
’
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Коли «ланцюжок часу» побудований, кожна пара проголошує дату і
подію у часовій послідовності, починаючи з дати — 1919 рік.
Якщо виявляється помилка, група може її одразу виправити й учасники міняються місцями. Тренер може коротко повідомити про ті важливі
дати, про які не йшла мова, користуючись додатковими матеріалами (Додаток 9).
Наприкінці цього етапу тренер повідомляє, що на сьогоднішній день
сформовані досить потужні механізми захисту прав дитини. Вони діють
як на національному, так і на міжнародному рівні.

25
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СЕСІЯ 3.
МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ. ЗАХИСТ
ПРАВ ДИТИНИ В СИСТЕМІ ООН
1. Міжнародні та внутрішні механізми захисту прав людини.
Мета: Створити ґрунт для уявлення і подальшої самостійної роботи стосовно вивчення та використання механізмів захисту прав людини, прав
дитини на національному та міжнародному рівнях.
Час: 10 хвилин.
Необхідні матеріали: схема (Додаток 10); допоміжний пакет матеріалів
Гельсінкської Фундації прав людини, Польща (Додаток 11).
Хід проведення:
Крок 1. (10 хв.): тренер робить коротке інформаційне повідомлення з
використанням заздалегідь підготовленої схеми (Додаток 10). Для підготовки він може скористатися допоміжним пакетом матеріалів (Додаток 11).
2. Міжнародна система захисту прав дитини. Захист прав дитини
в системі ООН.
Мета: надати можливість учасникам ознайомитися з каталогом прав дитини, що містить Конвенція ООН про права дитини, та встановити відповідність положень Конвенції нормам інших міжнародних документів;
ознайомити учасників із системою захисту прав дитини ООН; зорієнтувати учасників на практичне використання міжнародних документів у
представлені та захисті прав дитини.
Час: 45 хвилин.
Необхідні матеріали: Указ президента України № 1086/2005 «Про
першочергові заходи щодо захисту прав дітей» (Додаток 12), «Основні
заходи Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про
права дитини» (Додаток 13), «Підсумкові спостереження Комітету
ООН з прав дитини в Україні» (Додаток 14); Додаток 15; Додаток 16,
Додаток 29.
Хід проведення:
Крок 1. (10 хв.): тренер демонструє учасникам фрагмент фільму
«ООНовская система защиты прав человека» (починаючи з епізоду,
коли студенти в коридорі готуються до екзамену і називають міжнародні документи стосовно прав людини, і закінчуючи відповіддю Марека
Новицького на запитання ведучого), з проханням бути уважними під
час перегляду.
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Далі тренер організовує обговорення з використанням наступних запитань:
1. Які спеціальні конвенції ви запам’ятали?
2. Які механізми застосовує ООН з метою контролю за дотриманням
положень різних конвенцій?
3. Хто, окрім урядів держав, може рапортувати комітетам, створеним на підтримку Конвенції ООН про права дитини?

Крок 2. (5 хв.): тренер представляє учасникам місце Конвенції ООН про
права дитини серед інших документів ООН. Для цього він може роздати
матеріал зі схемою (Додаток 15) або заздалегідь зобразити цю схему на
плакаті.
Крок 3. (15 хв.): тренер об’єднує учасників у малі групи і пропонує їм намалювати великий силует дитини. Це буде новонароджений громадянин.
Потім група дає ім’я дитині і записує його під малюнком.
Далі тренер пропонує групам подумати, якою вони хочуть бачити цю
дитину, коли вона стане дорослою людиною: які в неї будуть розумові,
фізичні, духовні якості, риси характеру. Перелік цих якостей учасники
записують (або малюють символи цих якостей) під ім’ям дитини.
Малі групи складають список матеріальних та духовних ресурсів, необхідних дитині для формування цих якостей (наприклад, щоб дитина була
здорова, їй потрібна їжа, медичне обслуговування). Цей список учасники
розміщують всередині силуету.
Тренер роздає учасникам тексти Конвенції про права дитини і пропонує
знайти статті, що гарантують дитині задоволення цих потреб, а потім записати їх номери поряд із потребами. Потреби, до яких не була знайдена
відповідна стаття, обводяться кружком.
Крок 4. (15 хв.): після завершення аналізу Конвенції кожна група розповідає про «якості» дитини і зачитує статті, пов’язані з задоволенням
потреб (3 хв. на групу).
Тренер організовує обговорення, використовуючи наступні запитання:
1. Які потреби визначені всіма (більшістю) групами? Чи повинні
вони вважатися важливими для всіх дітей?
2. Чи були такі потреби, які не знайшли відображення в Конвенції?
Як можна пояснити ці прогалини?
3. Чому деякі потреби не задовольняються?
4. Чому слід виділяти окремо права дитини?

Під час обговорення тренер наголошує, що не всі потреби є правами,
оскільки не все можна захистити правовим способом. Важливо при цьому
навести приклади.
Тренер надає коротку інформацію про Конвенцію. При цьому він привертає
27
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увагу учасників до принципів, на яких ґрунтується статус дитини в Конвенції, та принципів, якими керувалися укладачі каталогу прав дитини.
Завершити цей етап можна, цитуючи виконавчого директора Дитячого
фонду ООН Керол Белламі, яка в одному зі своїх виступів сказала: «Із введенням у дію Конвенції те, що вважалося потребами дитини, було піднято до рангу прав, а це вже важче ігнорувати».
Крок 5. (20–25 хв.): якщо є час, тренер може запропонувати учасникам
встановити відповідність статей Конвенції ООН про права дитини іншим
міжнародним документам. Для цього учасники об’єднуються в групи,
між якими у рівній кількості діляться статті Конвенції. Кожній групі
роздається зведений каталог прав (Додаток 16) Європейської конвенції і
Міжнародних пактів ООН 1966 року.
Ця частина роботи може бути надзвичайно важливою, оскільки актуалізує
те, що права дитини є категорією прав людини і міжнародний захист прав
дитини не обмежується механізмами Конвенції ООН про права дитини.
Також тренер самостійно може підготувати цей матеріал і роздати його
наприкінці роботи на цьому етапі.
3. Положення Конвенції ООН про права дитини щодо права дитини на
сім’ю та захист цих положень.
Мета: зосередити увагу учасників на праві дитини зростати в сімейному
оточенні для забезпечення повного та гармонійного розвитку; звернути
увагу учасників на основні рекомендації Комітету ООН із захисту прав
дитини, адресовані Україні; показати один із прикладів використання
міжнародної системи захисту прав людини, зокрема прав дитини.
Час: 60 хвилин.
Необхідні матеріали: картки з завданнями (Додаток 17); Додаток 12; Додаток 13; Додаток 14.
Хід проведення:
Крок 1. (30 хв.): тренер об’єднує учасників у 5 груп. Кожна група отримує картки з завданнями (Додаток 17).
Під час роботи тренер формує 6–ту групу, «експертів», шляхом самостійного добору із кожної групи по одному учаснику. Ця група отримує окреме завдання (картку з завданням для групи 6), що передбачає роботу з
документами: Указ президента України № 1086/2005 «Про першочергові
заходи щодо захисту прав дітей» (Додаток 12), «Основні заходи Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»,
Пропозиції щодо забезпечення виконання рекомендацій Комітету ООН з
прав дитини (Додаток 13), «Підсумкові спостереження Комітету ООН з
прав дитини в Україні» (Додаток 14).
Крок 2. (30 хв.): тренер організовує презентацію доповідей груп і їх об’
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говорення. Після цього група експертів ознайомлює учасників із рекомендаціями Комітету ООН з прав дитини для України та національними
документами, спрямованими на виконання положень Конвенції з прав
дитини. Тренер робить висновки, пов’язані з доповідями груп.
На закінчення він коротко нагадує учасникам, чим вони займались, яку
роль виконує Конвенція про права дитини в ООНівській системі захисту
прав людини.

29
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СЕСІЯ 4.
РОЛЬ БАТЬКІВ У ЗАХИСТІ ПРАВ ДІТЕЙ
1. Роль батьків у захисті прав дітей у контексті відповідних положень в
Конвенції ООН про права дитини.
Мета: Розкрити роль батьків у захисті прав дитини у контексті відповідних положень Конвенції ООН про права дитини та інших міжнародних
норм.
Час: 50 хвилин.
Необхідні матеріали: картки з витягом із тексту справи «Ольсон проти
Швеції» (Додаток 18); витяг із рішення Європейського суду у справі «Ольсон проти Швеції» (Додаток 19), аркуші А–4 з написами «ТАК», «НІ»,
«НЕ ВИЗНАЧИВСЯ».
Хід проведення:
Крок 1. (15 хв.): тренер об’єднує учасників у пари. Кожна пара отримує
одне запитання, на яке протягом 7 хвилин повинна знайти відповідь у
Конвенції ООН про права дитини:
1. Які права батьків (законних представників) щодо дітей визначає Конвенція?
2. Які обов’язки батьків (законних представників) щодо дітей визначає
Конвенція?
3. Які обмеження стосовно дій батьків встановлює Конвенція і заради
яких цінностей?
4. Яким чином Конвенція зобов’язує держави–учасниці сприяти виконанню соціальної ролі батьків щодо дітей?
Тренер наголошує, що учасники мають зібрати відповідні тези Конвенції.
По черзі, з використанням методу «Відкритий мікрофон», тренер дає
можливість висловитись учасникам, уникаючи повторень. Усі відповіді
записуються на фліп–чарті. За потреби тренер ставить уточнювальні запитання, коротко коментує висловлювання учасників.
По закінчені тренер ще раз оголошує зазначене на фліп–чарті і записує
заголовок отриманого переліку тез: «Правовий статус батьків (законних
представників)».
Тренер наголошує, що статус батьків (законних представників) за Конвенцією визначає стандарти щодо ролі батьків у представленні й захисті
прав та інтересів дитини, які мають бути відображені у національному
законодавстві. Конвенція створює позитивні обов’язки держави стосовно
допомоги батькам у здійсненні ними своєї соціальної ролі, створення механізмів забезпечення найкращих інтересів дитини.
Крок 2. (45 хв.): тренер повідомляє, що європейська практика захисту
’
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прав людини має прецедентні норми, де також наголошується на важливій соціальній ролі батьків. Це рішення Європейського суду з прав
людини, які діють в Україні нарівні з нормами національного законодавства, оскільки наша держава ратифікувала Європейську Конвенцію захисту прав людини і основних свобод.
Тренер роздає учасникам фабулу справи «Ольсон (Olsson) проти Швеції»
з текстом статті 8 Європейської Конвенції (Додаток 18). Далі пропонує їм
індивідуально ознайомитися зі справою протягом 7 хв.
Тим часом тренер розміщує у трьох куточках аудиторії таблички з написами:
«ТАК» (ст. 8 порушено), «НІ» (ст. 8 не порушено), «НЕ ВИЗНАЧИВСЯ».
Через 7 хвилин тренер пропонує учасникам зайняти позицію згідно з написами на табличках і відповідно розміститися в аудиторії. Він пропонує
учасникам довести, чому вони зайняли саме цю позицію, обов’язково аргументуючи свою точку зору.
Тренер оголошує, що позиція може вільно змінюватися в ході дискусії,
яка триває декілька етапів. При цьому він може відкривати окремі аспекти проблеми (встановлення над дітьми опіки і відмова відмінити її; встановлення опіки; відмова відмінити опіку; виконання рішень за відмовою
опіки тощо).
Наприкінці дискусії тренер зачитує витяг із рішення суду (Додаток 19),
наголошуючи на найважливіших аспектах ролі батьків стосовно дітей і
їхнього права на сім’ю.
До уваги тренера!
Якщо є час, тренер може організувати дискусію з приводу подібних
ситуацій в Україні та можливих механізмів їх розв’язання.

2. Підсумки дня: вправа «Сенквейн».
Мета: підсумувати роботу, що проводилася протягом дня.
Час: 15 хвилин.
Необхідні матеріали: написаний на аркуші для фліп–чарта приклад готового вірша.
Хід проведення:
Крок 1. (5 хв.): кожний учасник складає короткий вірш «Сенквейн», починаючи зі слів «права людини», «права дитини» або з будь–якого іменника, пов’язаного з темою тренінгу.
Вірш складається за такою інструкцією:
1 строфа — поняття (напр., «Права людини»);
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2 строфа — два–три прикметники, що характеризують дане поняття;
3 строфа — два–три дієслова, що означають дію даного поняття;
4 строфа — коротке речення, що розповідає про це поняття;
5 строфа — слово–синонім (суть) поняття.
Крок 2. (7–10 хв.): перед початком роботи тренер наводить приклад:
Відповідальність
Висока, повна
Організовує, мобілізує, спонукає
Так необхідна нам завжди!
Порядність.
Тренер організовує коротку підсумкову дискусію.

’

Book_OON_CCF.indd 32

32

10.06.2009 14:18:16

1.

–

ДЕНЬ 2
СЕСІЯ 1.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО–ПРАВОВОГО
ЗАХИСТУ СІМЕЙ
1. Рефлексія попереднього дня.
Мета: обговорити почуття та враження учасників після попередньої сесії,
підготувати їх до подальшої роботи.
Час: 10 хвилин.
Необхідні матеріали: план проведення робочого дня для учасників.
Хід проведення:
Тренер вітає учасників та обговорює з ними враження від попереднього
дня, їхні почуття і настрій.
Доцільно обговорити такі питання:
1. Які відчуття виникли у вас з огляду на попередню роботу?
2. Що вам найбільше запам’яталося?
3. Чи є щось, чим би ви хотіли поділитися?

Далі він повідомляє учасникам основні питання, які розглядатимуться
протягом дня.
2. Огляд рівнів забезпечення соціально–правового захисту сім’ї і дитинства.
Мета: ознайомити учасників із рівнями соціально–правового захисту
сім’ї і дитинства, їхніми завданнями та повноваженнями суб’єктів соціально–правового захисту сім’ї і дитинства.
Час: 10 хвилин.
Необхідні матеріали: схема на фліп–чарті «Рівні соціально–правового
захисту сім’ї і дитинства».
Хід проведення:
Тренер презентує фліп–чарт «Рівні соціально–правового захисту сім’ї і
дитинства».
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Рівні соціально–правового захисту сім’ї і дитинства
Äåðæàâíèé ð³âåíü
Çàêîíîäàâ÷å çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìè ñîö³àëüíî–ïðàâîâîãî
çàõèñòó ñ³ì’¿ ³ äèòèíñòâà
(çàêîíè òà ï³äçàêîíí³ àêòè, ùî ãàðàíòóþòü ï³äòðèìêó ñ³ì’¿ ³ äèòèíñòâà íà äåðæàâíîìó ð³âí³)

Ð³âåíü ñàìîâðÿäóâàííÿ
Ïðàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü ³ç çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ çàõèñòó ñ³ì’¿ òà äèòèíñòâà
(ñëóæáè, ùî çàáåçïå÷óþòü ñîö³àëüíî–ïðàâîâó ï³äòðèìêó ñ³ì’¿ ³ äèòèíñòâà)

Ãðîìàäñüêèé ñåêòîð
Íàäàííÿ áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè òà ïàðòíåðñòâî ç äåðæàâíèìè ñëóæáàìè ùîäî ðåàë³çàö³¿
çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ çàõèñòó ñ³ì’¿ ³ äèòèíñòâà
(ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, áëàãîä³éí³ ôîíäè, öåðêâè,
³íôîðìàö³éí³ ñëóæáè)

Соціально–правовий захист сім’ї і дитинства здійснюється на трьох рівнях: державному; самоврядування; громадського сектору.
Соціально–правовий захист сім’ї та дитинства на державному рівні передбачає законодавче забезпечення системи соціально–правового захисту сім’ї і дитинства — тобто створення законів та підзаконних актів, що
гарантують підтримку сім’ї і дитинства на державному рівні, визначають основні напрями сімейної соціальної політики, яка є складовою і
невід’ємною частиною державної соціальної політики. Сьогодні в Україні
реалізуються такі напрями сімейної політики: стабілізація сім’ї, зниження рівня розлучень, підвищення престижу сім’ї та сімейних цінностей у
масовій свідомості громадян забезпечення повноцінного і здорового потомства, орієнтація на середньодітну сім’ю, підвищення виховного потенціалу сім’ї, адаптація сім’ї до ринкових умов життя.
Соціально–правовий захист сім’ї та дитинства на рівні самоврядування
передбачає практичну діяльність служб (як органів виконавчої влади, так
і органів місцевого самоврядування), що забезпечують соціально–правову підтримку і захист сім’ї і дитинства, щодо забезпечення реалізації законодавства у сфері захисту сім’ї та дитинства.
Соціально–правовий захист сім’ї і дитинства на рівні громадського сектору передбачає діяльність громадських організацій та благодійних фондів,
церков, інформаційних служб щодо надання благодійної допомоги сім’ям
та дітям, а також партнерство з органами виконавчої влади та органами
’
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місцевого самоврядування щодо реалізації законодавства у сфері захисту
сім’ї і дитинства.
Кожен із вищезазначених суб’єктів системи соціально–правового захисту сім’ї і дитинства має свої функції та повноваження. Про це ми
поговоримо пізніше. Головним обов’язком органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування є дотримання Конституції і законів
України та інших нормативно–правових актів з метою додержання прав
та свобод людини і громадянина. Організації та установи, які реалізують соціально–правовий захист сім’ї і дитинства на рівні громадського
сектору, у своїй діяльності також дотримуються прав та свобод людини
і громадянина.
Основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина нашої держави закріплені в Конституції України, ухваленій на п’ятій Сесії Верховної
Ради України 28 червня 1996 року.
3. Захист прав дитини у контексті національної системи захисту прав
людини: вправа «Права людини в Конституції України».
Мета: ознайомити учасників з основними конституційними принципами
і положеннями, на яких ґрунтуються гарантії і захист прав людини в Україні; звернути увагу учасників на систему забезпечення й захисту прав
дитини в Конституції України; актуалізувати знання, отримані під час
попередніх сесій.
Час: 70 хвилин.
Необхідні матеріали: тексти Конституції України (Додаток 20) кожному
учасникові; картки з завданнями (Додаток 21).
Хід проведення:
Крок 1 (25 хв.): тренер об’єднує учасників у 4 групи і роздає групам картки з завданням (Додаток 21). Групи виконують завдання.
Крок 2 (45 хв.): тренер організовує презентації роботи груп. Кожна група представляє результати своєї роботи, інші учасники можуть поставити
запитання до представників групи, яка робить презентацію. Тренер коментує групові результати. При цьому важливо звертати особливу увагу
на помилки, пов’язані з загальним розумінням концепції прав людини.
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СЕСІЯ 2.
ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ
СЛУЖБ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ. МОЖЛИВОСТІ НЕУРЯДОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ. МІСЦЕ СУДІВ У СИСТЕМІ ЗАХИСТУ
1. Законодавство у сфері захисту прав дитини.
Мета: ознайомити учасників із нормативно–правовою базою захисту прав
дітей та її основними положеннями.
Час: 20 хвилин.
Необхідні матеріали: роздавальні матеріали для учасників «Нормативно–правова база роботи соціального педагога з сім’єю» (Додаток 28).
Хід проведення:
Сьогодні в Україні є значна кількість законодавчих актів та програм,
спрямованих на розв’язання проблем сім’ї та захисту прав дитини. Тому
шкільний соціальний педагог, що постає посередником між освітніми
установами, трудовими колективами, сім’єю, громадськістю, усіма суспільними інститутами виховання, у своїй роботі з сім’ями (зокрема щодо
запобігання негативним явищам у сімейному середовищі, а також щодо
захисту прав дитини як у сім’ї, так і в суспільстві) повинен керуватися
міжнародним законодавством щодо захисту прав дитини та державними документами, які характеризують соціальну політику України в напрямку захисту дитинства та сім’ї. Міжнародні та державні законодавчі
акти суспільства забезпечують: соціальну справедливість і вирівнювання
соціальних відмінностей у молодіжному середовищі; створення гарантій соціальної захищеності молоді у молодіжному середовищі; розвиток
дитячих і молодіжних ініціатив, стимулювання соціальної активності
дітей і молоді; захист державною владою людської гідності й гарантовані зобов’язання щодо забезпечення умов життя та плідної діяльності
молоді; охорону шлюбу, сім’ї та материнства; створення умов соціальної
адаптації дітей і молоді, які потребують спеціально організованого патронажу суспільства.
Пропонуємо до Вашого розгляду аналіз основних нормативно–правових
документів, спрямованих на захист дитинства та сім’ї.
В Україні правова база соціального захисту дитинства охоплює міжнародне законодавство, українські державні закони і місцеві положення та
інструкції.
Дуже важливими для реалізації соціально–педагогічного захисту і підтримки дитинства є міжнародні правові документи з питань захисту сім’ї
і дитинства. Міжнародне співтовариство в особі Організації Об’єднаних
Націй вже кілька десятиліть працює над тим, як поліпшити умови життя
і всебічного повноцінного розвитку дітей усього світу. Наслідком цього
’
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став ряд надзвичайно важливих міжнародних документів стосовно прав
дітей і забезпечення їх виживання, розвитку та захисту. Серед них основними є Загальна декларація прав людини, затверджена і проголошена
Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948
року, Декларація прав дитини, ухвалена Організацією Об’єднаних Націй
20 листопада 1959 року, та Конвенція про права дитини, проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989
року (набула чинності для України з 27 вересня 1991 року).
Декларація прав дитини — перший в історії правовий документ такого
роду. У ній говориться: «Людство зобов’язане давати дитині краще, що
воно має». Декларація визначила основні права, якими мають користуватися діти всіх країн.
Конвенція ООН про права дитини є одним із найголовніших в історії
прийнятим договором про права людини, її відразу ж підписала 61 країна, що вже було безпрецедентним випадком ухвалення договорів у рамках Організації Об’єднаних Націй. Зараз Конвенція ратифікована всіма
країнами, крім Сполучених Штатів Америки. Сьогодні становище дітей
майже в кожній країні може поліпшитися, якщо уряди цих держав виконуватимуть свій обов’язок захищати дітей і стежити за тим, щоб їхні
права повністю реалізовувалися. До прийняття Конвенції турбота про дітей розглядалася з точки зору послуг тим, хто їх потребує. У Конвенції
ж визначається нова концепція, в якій забезпечення піклування і захист
— це право, а не питання благодійності.
Конвенція про права дитини постає основою реалізації державної політики щодо захисту сім’ї та дитинства. Повага до думки, поглядів, до особистості дитини загалом повинна стати не тільки нормою загальнолюдської
культури, а й нормою права.
Положення Конвенції про права дитини знайшли своє відображення в
державних документах, які характеризують соціальну політику України
в напрямку захисту дитинства та сім’ї.
Основні напрями державної соціальної політики закладені в Конституції
України. Також у ній закріплені загальні права дитини, як і кожного громадянина України. Зокрема зазначається, що усі люди є вільні і рівні у
своїй гідності та правах (ст. 21); кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості (ст. 23), а також невід’ємне право на життя — ніхто
не може бути свавільно позбавлений життя, обов’язок держави — захищати життя людини (ст. 27); кожен має право на повагу до його гідності;
ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або
такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню; жодна
людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи
іншим дослідам (ст. 28); кожна людина має право на свободу та особисту
недоторканність (ст. 29); громадяни мають право на соціальний захист
(ст. 46); батьки зобов’язані утримувати дітей до їхнього повноліття; пов37
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нолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків;
сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою (ст.
51); діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того,
народжені вони у шлюбі чи поза ним; будь–яке насильство над дитиною
та її експлуатація переслідуються за законом; утримання та виховання
дітей–сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу; держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність
щодо дітей (ст. 52); кожен має право на освіту (ст. 53)
До уваги тренера!
Права та свободи людини і громадянина, закріплені в Конституції
України, детально були обговорені в попередній сесії. Тому доцільно
запропонувати учасникам тренінгу самостійно, методом мозкового
штурму, пригадати вже визначені ними права; можна прописати їх на
ватмані із зазначенням статей Конституції (якщо дозволятиме час).
Тренер має простежити, щоб учасники визначили усі вищезазначені
в тексті права дитини, особливо її специфічне право на піклування
(ст. 51 Конституції України).

Ці основні права знайшли своє відображення і подальший розвиток у національному законодавстві.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року, який набрав чинності з
1 січня 2004 року одночасно з новим Цивільним кодексом України, визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових
прав та обов’язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших
членів сім’ї та родичів. Назва кодексу — Сімейний — зумовила необхідність законодавчого визначення сім’ї, чого не мав жоден із попередніх кодексів. Відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу, «сім’ю складають особи, які
спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та
обов’язки». У ст. 5 цього кодексу зазначено, що держава охороняє сім’ю,
дитинство, материнство, батьківство, створює умови для зміцнення сім’ї,
умови для материнства та батьківства, забезпечує охорону прав матері та
батька, матеріально і морально заохочує і підтримує материнство та батьківство; забезпечує пріоритет сімейного виховання дитини; бере під свою
охорону кожну дитину, позбавлену належного батьківського піклування.
У ст. 6 визначається правовий статус дитини.
Також у Сімейному кодексі (ст. 7) визначено загальні засади регулювання сімейних відносин, зокрема в третьому розділі Сімейного кодексу визначено права та обов’язки матері, батька і дитини, зокрема право дитини на ім’я, на проживання в сім’ї, на утримання та виховання батьками,
а також пріоритетне право та обов’язок батьків на належне утримання
й виховання дитини в сім’ї (статті 150, 152, 155, 156). Захищаючи дитину від приниження її гідності та порушення особистих прав, держава
’
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закріплює в Сімейному кодексі право кожного члена сім’ї, який досяг
14 років, на безпосереднє звернення до суду за захистом своїх прав або інтересів (ст. 18), а також визначає підстави для позбавлення прав батьків або
осіб, що їх замінюють, щодо їхніх дітей (підопічних) у разі злісного невиконання своїх батьківських обов’язків (ст. 164) та підстави для відібрання
дитини у батьків без позбавлення їх батьківських прав (ст. 170).
У Цивільному кодексі України від 16 січня 2003 р. (набрав чинності з
1 січня 2004 р.) визначено правила оформлення опіки та піклування про дітей–сиріт та дітей, що залишились без піклування батьків, а також права і
обов’язки опікунів та піклувальників (глава 6. Опіка та піклування).
У Кодексі України про адміністративні правопорушення (від 7.12.1984 р.,
зі змінами та доповненнями), визначаються правові підстави притягнення
батьків, опікунів та піклувальників до адміністративної відповідальності
за невиконання своїх обов’язків щодо забезпечення належних умов життя,
навчання та виховання неповнолітніх дітей (ст. 184).
У Кримінальному кодексі України від 5 квітня 2001 р. закріплено правові
підстави притягнення батьків, опікунів та піклувальників до кримінальної відповідальності за злісне невиконання своїх обов’язків із догляду за
дитиною або особою, щодо якої встановлено опіку чи піклування, що має
тяжкі наслідки (каліцтво, смерть дитини, захворювання її на небезпечну
хворобу, скоєння дитиною суспільно небезпечних діянь, які призвели до
смерті інших осіб тощо) (ст. 166). Новий Кримінальний кодекс суттєво
розширює сферу захисту прав неповнолітніх від різних злочинних посягань, в окремих розділах він закріпив положення щодо захисту неповнолітніх («Злочини проти життя та свободи особи» — розділ ІІ та інші).
У цілому новий Кримінальний кодекс вміщує понад 40 складів злочинів,
що вчиняються проти неповнолітніх, тим часом попередній налічував не
більше 15. Це є свідченням суттєвого посилення правового захисту неповнолітніх від різних видів посягань на їхні права.
У Законі України «Про освіту» від 23.05.1991 р. (зі змінами та доповненнями) визначено напрями державної політики в галузі освіти, закріплено
право дітей на освіту. Також у Законі визначено порядок здійснення соціально–педагогічного патронажу в системі освіти (ст. 21 «Психологічна служба в системі освіти», ст. 22 «Соціально–педагогічний патронаж у
системі освіти»), закріплено права, обов’язки та відповідальність батьків
за розвиток дитини (ст. 59 «Відповідальність батьків за розвиток дитини», ст. 60 «Права батьків»).
Аналогічні питання, але стосовно закладів системи загальної середньої
освіти, висвітлюються в Законі України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. (ст. 21 «Соціальний захист учнів», ст. 29 «Права та
обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють»).
Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріо39
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ритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону
здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні засади державної політики у цій сфері. Крім того, в Законі вперше
дається визначення, а тим самим і визнається існування в Україні дітей,
позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, дітей–інвалідів, дітей–біженців, неповної, багатодітної, прийомної сімей та дитячих будинків сімейного типу, що дало змогу визначити напрями і заходи
щодо охорони дитинства в Україні відповідно до міжнародних стандартів
(а саме Конвенції про права дитини) та чинного в Україні законодавства.
Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001
року визначає організаційні і правові засади соціальної роботи з дітьми
та молоддю, підкреслює, що об’єктами соціальної роботи з дітьми та молоддю є не тільки діти і молодь, а й члени їхніх сімей, а також уперше
дає визначення соціальної роботи, розкриває її мету, завдання, зміст, засоби здійснення, вперше дає визначення специфічним для соціальної та
соціально–педагогічної роботи поняттям «обслуговування», «супровід»,
«реабілітація», «соціальне інспектування». Також у цьому Законі уточнюється поняття «профілактика» з урахуванням особливостей соціальної
роботи. Закон «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» базується на
Конституції України, а також враховує основні положення міжнародного законодавства щодо захисту дитинства та сім’ї.
Особливе місце в роботі соціального педагога з неблагополучними сім’ями
посідають Закони України «Про попередження насильства в сім’ї» та
«Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для
неповнолітніх».
Закон України «Про попередження насильства в сім’ї», ухвалений 26
квітня 2001 року, дає визначення основним термінам, що визначають насильство в сім’ї та форми його прояву щодо членів сім’ї, визначає правові
й організаційні основи запобігання насильству в сім’ї, органи та установи,
на які покладається здійснення заходів запобігання насильству в сім’ї.
Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 25.01.1995 р., виходячи з Конституції
України та Конвенції про права дитини, визначає правові основи діяльності органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для
неповнолітніх, на які покладається здійснення соціального захисту і профілактика правопорушень серед осіб, які не досягли 18–річного віку. В
Законі дається визначення поняття «профілактика правопорушень серед
неповнолітніх» у розумінні її як діяльності органів і служб, спеціальних
установ у справах неповнолітніх, спрямованої на виявлення й усунення
причин та умов, які сприяють скоєнню неповнолітніми правопорушень.
Закон України «Про забезпечення організаційно–правових умов соціального захисту дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» від 13.01.2005 р. визначає правові, організаційні, соціальні
’
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засади та гарантії державної підтримки дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і є складовою законодавства України про
охорону дитинства. В Законі уточнюються визначення правового статусу таких пільгових категорій дітей, як дитина–сирота, діти, позбавлені
батьківського піклування; роз’яснюються підстави надання дитині статусу дитини–сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
визначаються форми влаштування (відповідно до змін у законодавстві
щодо охорони дитинства) дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме — усиновлення, встановлення опіки та піклування, передача до прийомної сім’ї, дитячих будинків сімейного типу, до
закладів для дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; визначає і законодавчо закріплює пільги для дітей вищезазначених
категорій тощо.
Основні положення та визначення, дані у вищезазначених Законах,
знайшли своє відображення і подальший розвиток у таких державних
документах, як укази Президента України, розпорядження та постанови
Кабінету Міністрів України та інших документах та відомчих нормативних актах з питань неповнолітніх, молоді, охорони дитинства і сім’ї (Додаток 28).
Виходячи з вищезазначеного, можна говорити про достатність законодавчого забезпечення соціально–педагогічної роботи з сім’єю і дітьми.
Разом із тим, постійні зміни у всіх сферах життя суспільства потребують
внесення змін у законодавство щодо охорони дитинства, особливо права
дитини на сім’ю.
2. Структури та органи, які діють у сфері захисту дитини.
Мета: підвищити рівень поінформованості учасників стосовно структур
та органів, які діють у системі соціально–правового захисту сім’ї і дитинства в Україні.
Час: 10 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші А–4, фломастери, маркери; схема–пустографка «Соціально–правова мережа».
Хід проведення:
Тренер представляє схему–пустографку «Соціально–правова мережа» і
пропонує учасникам методом мозкового штурму визначити структури,
органи та установи, які діють у сфері захисту дитини на різних рівнях.
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Схема «Соціально–правова мережа»
Óïðàâë³ííÿ (â³ää³ëè)
ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà
ìîëîä³:

Äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ:

Â³ää³ë ðåºñòðàö³¿
àêò³â ãðîìàäñüêîãî
ñòàíó (ÐÀÃÑ):

Â³ää³ë êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó
ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ:

Ïàñïîðòíèé ñò³ë:
Îðãàí îï³êè òà ï³êëóâàííÿ:

Ñëóæáà ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ:

Ñóä:

Ïðèéìàëüíèê — ðîçïîä³ëüíèê:
Ïðèòóëêè äëÿ íåïîâíîë³òí³õ:
Äåðæàâíà ñëóæáà
çàéíÿòîñò³:

Ïðîêóðàòóðà:
Ïåíñ³éíèé ôîíä:
Â³ää³ë
ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ
íàñåëåííÿ:

Öåíòðè ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³:

Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿:
Îðãàíè îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ:

Ì³ñüêå (ðàéîííå) óïðàâë³ííÿ îñâ³òè:

До уваги тренера!
В Україні відбувається реформування системи державних органів
та установ, які відповідають за захист сім’ї та дитинства. Тренери
мають заздалегідь з’ясувати, які зміни відбулися, та внести
відповідні корективи у запропоновану схему.

3. Функції та повноваження державних служб і органів місцевого самоврядування. Можливості недержавних установ та організацій: вправа «Хто і що вирішує?».
Мета: визначити функції та повноваження державних служб і органів
місцевого самоврядування, а також можливості недержавних установ та
організацій у процесі захисту прав сім’ї і дитинства.
Час: 50 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші А–4, фломастери, маркери; схема «Соціально–правова мережа» (див. вище), матеріали для тренера (Додаток 22).
Хід проведення:
Вправа проводиться у два етапи.
І етап (до 30 хв.): тренер об’єднує групу в пари. Кожна пара отримує ар’
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куш А–4, на якому написана назва одного з визначених органів, установи
чи організації. За 5 хвилин парам потрібно написати функції та повноваження державних служб і органів місцевого самоврядування, або можливості недержавних установ та організацій, які, на їхню думку, мають
указані на аркушах суб’єкти захисту прав сім’ї та дитини.
Через 5 хвилин кожна пара передає свій аркуш наступній парі учасників, які протягом 5 хвилин працюють над тим самим завданням, але вже
з іншим аркушем. Записи передаються доти, поки всі пари не попрацюють над визначенням функцій та повноважень державних служб і органів
місцевого самоврядування або можливостей недержавних установ та організацій, зазначених на всіх аркушах. Після опрацювання всіма парами
аркуші повертаються до тієї пари, яка починала над ними працювати.
Протягом 5 хвилин учасники в парах опрацьовують отримані результати.
ІІ етап (20 хв.): представники від кожної пари презентують отримані
результати, таким чином завершуючи заповнення схеми–пустографки
«Соціально–правова мережа»
До уваги тренера!
Тренеру перед проведенням вправи слід переглянути Закони України, в яких визначено функції та повноваження державних служб і
органів місцевого самоврядування, а також можливості недержавних установ та організацій (Додаток 22, матеріали для тренера).
Під час виконання цієї вправи можуть виникнути суперчливі питання
щодо повноважень тих чи інших установ та посадових осіб. Бажано заздалегідь підготувати ватман, на який записувати «відкриті пи–
тання». Ці питання можна буде обговорити під час перерв або повернутися до них під час виконання інших вправ, якщо дозволить час.

4. Місце судів у системі захисту.
Мета: визначити місце судів у системі захисту прав сім’ї та дитинства,
їхні функції та повноваження відповідно до чинного законодавства України.
Час: 10 хвилин.
Необхідні матеріали: ст. 6 Закону України «Про органи і служби у справах
неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх»; схема «Державні
органи і служби, задіяні у роботі з неблагополучними сім’ями» (Додаток 23).
Хід проведення:
Тренер презентує схему «Державні органи і служби, задіяні у роботі з неблагополучними сім’ями» (Додаток 23) і звертає увагу учасників на те, що одне
з провідних місць у системі захисту прав сім’ї і дитинства посідають суди.
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Тренер ознайомлює учасників зі ст. 6 Закону України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх».
На допомогу тренеру!
Стаття 6. Суди
Суди розглядають справи:
– щодо неповнолітніх, які вчинили злочини;
– щодо неповнолітніх, які вчинили адміністративні правопорушення у віці від 16 до 18 років;
– про поміщення неповнолітніх правопорушників до приймальників–розподільників для неповнолітніх;
– про адміністративну відповідальність батьків (усиновителів) або
опікунів (піклувальників) неповнолітніх за невиконання ними
своїх обов’язків щодо виховання і навчання дітей;
– про обмеження батьків у дієздатності, відібрання дітей та позбавлення батьківських прав, виселення осіб, позбавлених батьківських прав, якщо їх спільне проживання з дітьми, щодо яких вони
позбавлені батьківських прав, неможливе;
– про поновлення батьківських прав і розв’язання спорів між батьками щодо місця проживання неповнолітніх;
– щодо інших питань, пов’язаних з особистими і майновими правами неповнолітніх.
Справи, зазначені у частині 1 цієї статті, розглядаються спеціально
уповноваженими на те суддями (складом суддів) за участю представників служб у справах неповнолітніх, крім випадків, передбачених
законом (Частина 2 ст. 6 у редакції Закону N 864–XIV від 08.07.99).
При судах створюється інститут судових вихователів для контролю
за виконанням рішень щодо неповнолітніх, який діє згідно з положенням, яке затверджується Верховним Судом України, Міністерством юстиції України, Міністерством освіти України.
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СЕСІЯ 3.
ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ
ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ У СУДІ
Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6 Конституції України).

Судочинство в Україні здійснюється виключно
судами (ст. 124 Конституції України)
Ì³æíàðîäí³ ñóäîâ³ ñèñòåìè
ÎÎÍ

ªâðîïåéñüêèé ñóä
Óïîâíîâàæåíèé ÂÐ ç ïðàâ ëþäèíè

Ñóäîâà ñèñòåìà Óêðà¿íè

Ñóäè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿
Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè
ªäèíèé îðãàí êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿

Âåðõîâíèé Ñóä
(âèùà ³íñòàíö³ÿ)
Âèù³ ñïåö³àë³çîâàí³ ñóäè
(i) Ãîñïîäàðñüêèé Àäì³í³ñòðàòèâíèé
Àïåëÿö³éí³ ñóäè
Ì³ñöåâ³ ñóäè
Ðàéîíí³
Ì³ñüê³

45

Book_OON_CCF.indd 45

10.06.2009 14:18:19

СЕСІЯ 4.
ФОРМИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ І ЗАХИСТУ ПРАВ
ДІТЕЙ У СУДІ СПЕЦІАЛІСТАМИ ПРОФЕСІЙНИХ
ГРУП, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В ІНТЕРЕСАХ ДІТЕЙ

1. Повноваження представників професійних груп щодо представлення
і захисту прав дитини в суді: традиційні форми.
Мета: практично опрацювати знання, набуті під час засвоєння попереднього інформаційного блоку.
Час: 20 хвилин.
Необхідні матеріали: опис ситуації; схема «Дерева рішень» (Додаток 24).
Хід проведення:
Крок 1 (20 хв.): тренер ознайомлює учасників із ситуацією, наведеною
нижче. Текст із її описом роздається учасникам.
Ви дізналися, що стосовно сім’ї, з якою ви знайомі в рамках вашої роботи (діти ходять до школи, в якій ви працюєте, або, можливо, ви раніше відвідували цю сім’ю задля психологічної чи соціальної підтримки,
або батьки чи діти зверталися до вас за консультацією і т. п.), відкрито
судову справу. Її порушено одним із державних органів або органом місцевого самоврядування стосовно позбавлення батьківських прав обох
батьків.
Заявники посилаються на те, що батьки 4–х дітей (діти віком 8, 10, 14
та 16 років) не пускають їх до школи. Дітей часто не буває у школі, про
що свідчать записи у класних журналах. Також заявники посилаються
на те, що батьки схильні до вживання алкоголю, пияцтво заважає їм виконувати обов’язки законних опікунів.
Вам відомо, що ця сім’я має складне фінансове становище. Батьки працюють у приватному господарстві місцевого фермера.
Вам відомі причини відсутності дітей у школі. Зокрема, тривала (протягом 3–х тижнів) відсутність старшої доньки віком 16 років. Ви знаєте, що
вона доглядала хворих 8–річного брата і 10–річну сестру. Ані мати, ані
батько не взяли лікарняний на термін хвороби молодших дітей, оскільки
керівник господарства, в якому вони працюють, повідомив, що звільнить
їх, якщо вони пропускатимуть роботу через такі «дрібниці».
Батьки справді час від часу випивають.
Діти не хочуть втрачати маму й тата.
На вашу думку, в цій ситуації позбавлення батьків батьківських прав є
передчасним. Ви вважаєте, що сім’я потребує соціальної, психологічної,
матеріальної, юридичної та медичної підтримки.
’
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4.

Тренер запитує учасників щодо можливих дій в інтересах дитини у судовому процесі соціальних працівників, представників громадських організацій. Важливо наголосити на тому, що слід назвати всі можливі, на
думку учасників, дії, незважаючи на складність застосування.
Варіанти відповідей записуються тренером на фліп–чарті.
Тренер організовує обговорення переваг і перешкод кожного способу стосовно представленої ситуації.
Організація діяльності буде більш результативною, якщо способи дій збирати структурованим мозковим штурмом у формі, наприклад, «дерева рішень» (Додаток 24). Тоді результати обговорення матимуть більш наочну
форму.
2. Повноваження представників професійних груп щодо представлення
захисту прав дітей у суді: новітні форми.
Мета: оглядово ознайомити учасників з новими способами представлення
та захисту інтересів дитини в судовому процесі, зокрема з резюме Amicus
curiae; практично опрацювати складання резюме Amicus curiae.
Час: 15 хвилин.
Необхідні матеріали: «Как использовать резюме Amicus curiae в интересах правосудия», Елена Волочай, Общественная организация «За профессиональную помощь», 2005 г. (Додаток 25).
Хід проведення:
Крок 1 (15 хв.): тренер звертається до групи із проханням пригадати,
якщо є такий або інший досвід, що дає можливість ознайомитися зі способами дій в інтересах дитини у судовому процесі, які застосовуються в
інших державах.
У ході дискусії або шляхом короткого інформаційного повідомлення
тренер ознайомлює учасників із відомими системами судочинства інших країн (наприклад — підліткові суди у США, сімейні суди в Польщі, сімейні конференції, практика медіації). Особливу увагу пропонується звернути на дуже цікавий, новий для України, але, можливо,
один із реально досяжних способів — резюме Amicus curiae. Для підготовки цієї інформації тренер може використати допоміжний матеріал
(Додаток 25).
3. Основні принципи складання резюме «Amicus curiae» (рекомендації
для суду).
Мета: надати можливість учасникам отримати практику складання резюме Amicus curiae.
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Час: 40 хвилин.
Необхідні матеріали: форма резюме Amicus curiae (Додаток 25).
Хід проведення:
Крок 1 (10 хв.): тренер ознайомлює учасників із правилами та формою
складання резюме Amicus curiae з використанням довідкових матеріалів
(Додаток 25).
Крок 2 (30 хв.): тренер організовує практичну роботу учасників у малих
групах щодо складання резюме Amicus curiae стосовно ситуації, яку почали розглядати на двох попередніх етапах.
Після цього кожна група презентує своє резюме, і тренер організовує обговорення презентацій.
4. Підсумки дня.
Мета: підсумувати другий день роботи, закріпити знання учасників про
соціально–правову мережу.
Час: 15 хвилин.
Матеріали: клубок ниток.
Хід проведення:
Крок 1 (5 хв.): тренер пропонує учасникам стати в коло. Тримаючи в руках клубок ниток, він просить усіх учасників згадати відомі їм механізми,
завдяки яким можна захистити права дитини. Це можуть бути організації, процедури і т.п. Тренер першим називає свою позицію (наприклад,
«Омбудсмен» або «Служба у справах неповнолітніх») і, кидаючи клубок
комусь із учасників, залишає кінчик нитки у себе. Далі всі учасники, називаючи певну позицію, залишають нитку у руках, передаючи клубок
далі.
Крок 2 (10 хв.): наприкінці вправи учасники тримають у руках «мережу»
з ниток. Тренер наголошує: іноді нам здається, що ситуація безвихідна,
але зараз ми бачимо цілу мережу взаємодії різних можливостей, завдяки
якій можна захистити дитину, зберегти сім’ю.
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1.

ДЕНЬ 3
СЕСІЯ 1.
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ОПІКИ
ТА ПІКЛУВАННЯ ПРО ДІТЕЙ
1. Рефлексія попереднього дня: вправа «Телеграма».
Мета: обговорити почуття та враження учасників від попереднього дня,
налаштувати їх на подальшу роботу.
Час: 10 хвилин.
Необхідні матеріали: план проведення робочого дня для учасників.
Хід проведення:
Тренер пропонує учасникам розповісти про свої враження від роботи у
вигляді телеграми. В телеграмі має бути не більше 11 слів (коми та прийменники враховуються).
В тексті слід висвітлити такі питання:
1. Наскільки тема тренінгу була важливою?
2. Чи залишилось щось незрозумілим?
3. Що запам’яталося найбільше?
4. Які враження від роботи на семінарі?
5. Ваші побажання учасникам тренінгу?

Тренер повідомляє учасникам основні питання, які розглядатимуться
протягом дня.
2. Ставлення до дітей–сиріт: ретроспектива.
Мета: ознайомити учасників з історичною довідкою про ставлення соціуму до дітей, зокрема до дітей–сиріт.
Час: 10 хвилин.
Необхідні матеріали: матеріали для тренера (Додаток 26).
Хід проведення:
Тренер ознайомлює учасників з історичною довідкою «Ставлення до дітей–сиріт: ретроспектива» (Додаток 26). Для більшої наочності можна заздалегідь
підготувати схему із позначенням вікових дат, зазначених у тексті.
3. Втрата дітьми батьківського піклування.
Мета: надати учасникам можливість з’ясувати причини, проблеми і наслідки втрати дітьми батьківського піклування.
Час: 20 хвилин.
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Необхідні матеріали: аркуші А–4, фломастери, маркери, таблиця «Причини, проблеми, наслідки» на аркуші фліп–чарта.
Хід проведення:
Вправа проводиться у 3 етапи.
І етап (5 хв.): тренер пропонує учасникам методом мозкового штурму
визначити п’ять основних причин, через які діти залишаються без піклування батьків. Названі причини тренер записує в першу графу таблиці
«Причини, проблеми та наслідки».
№

Проблеми та наслідки

Причини

Загальні

Індивідуальні

1.
2.
3.
4.
5.

До уваги тренера!
Необхідно розглянути такі причини: біологічне сирітство (смерть
або загибель батьків; батьки оголошені померлими); соціальне сирітство (батьки позбавлені прав; батьки перебувають у місцях позбавлення волі; батьки відмовилися від дитини; підкинута дитина;
батьки визнані безвісті зниклими або недієздатними); відібрання
дитини у батьків без позбавлення батьківських прав; тривала хвороба батьків; дистанційні сім’ї (батьки, або один із них, у випадку
неповної сім’ї, більше 6 місяців перебувають за кордоном, на ПМЖ
або працюють, а дітьми опікуються родичі або сторонні люди).

ІІ етап. Тренер об’єднує учасників у п’ять груп. Кожна група отримує
аркуш А–4 із зазначеною на ньому проблемою (однією з п’яти визначених). Протягом 10 хвилин групи мають визначити проблеми та заповнити таблицю.
ІІІ етап. Представники груп презентують результати роботи. Тренер
вносить належні корективи.
Підсумовуючи результати вправи, тренерові доцільно звернути увагу
учасників на те, що, незважаючи на різні причини, через які діти залишаються без піклування батьків, усі вони потребують вирішення питання про опіку або піклування з боку дорослих. Шляхи вирішення цього
питання, залежно від кожної окремої ситуації, різні.
4. Шляхи вирішення питання встановлення опіки над дітьми
Мета: підвищити рівень обізнаності учасників щодо механізмів вирішення питання опіки над дітьми, позбавленими піклування батьків.
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1.

Час: 50 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші А–4, маркери, фломастери; приклади ситуацій; схема «Державна система опікування дітьми» (Додаток 27).
Хід проведення:
Тренер об’єднує учасників у групи по 3 особи за допомогою гри «Атоми і
молекули».
Кожній групі пропонується ситуація, внаслідок якої дитина залишається
без піклування батьків. Учасники мають вирішити питання про подальше влаштування дитини. Їм потрібно протягом 5 хвилин обговорити ситуацію в підгрупах і створити схему «просування» дитини по державних
інстанціях при вирішенні питання подальшого влаштування її долі.
Ситуація 1.
Світлані 14 років. Живе з матір’ю та старшою сестрою (20 років), яка навчається в університеті, у трикімнатній квартирі. Батько помер вісім років
тому. Несподівано від інсульту помирає мати.
Ситуація 2.
Семен, 10 років. Із народження проживає з бабусею, пенсіонеркою, інвалідом
зору. Мати зловживає алкоголем, офіційного батька в дитини немає. Мати
мала намір відмовитися від сина в лікарні, коли йому поставили діагноз
«рахіт хребта», але бабуся вмовила дочку віддати хлопчика їй на виховання.
Звідтоді мати сином не цікавиться (хоча хлопчик інколи навідується до неї),
мешкає окремо і має ще п’ятьох дітей (від різних чоловіків), які виховуються в інтернатних закладах. Батьківських прав мати не позбавлена.
Ситуація 3.
Володимир, 12 років. Мешкає із 17–річним братом у найманій квартирі.
Свого житла діти не мають. Батько помер 10 років тому. Мати поїхала на
заробітки за кордон, де перебуває вже протягом двох років. Інколи телефонує знайомим, щоб дізнатися про дітей, передає їм гроші. Проте діти
заборгували за житло. Квартира однокімнатна, діти сплять на підлозі. В
оселі немає світла і води. Можливо, діти вживають легкі наркотики.
Ситуація 4.
Олег, 14 років. Офіційного батька не має, мати померла від наркотиків.
Бабуся з дідусем відмовились від опіки над онуком. Хлопець бродяжить,
схильний до крадіжок. Потребує індивідуального навчання через показання психіатра, але можливості навчати хлопця у школи немає через
його постійні втечі з дому.
Ситуація 5.
Інна, 12 років, і Володимир, 8 років, — рідні брат і сестра. Батько оголошений померлим, матір позбавлено батьківських прав. Інших родичів у дітей
немає. Приватний будинок у селі, де вони жили з матір’ю, не має відповідних умов для проживання.
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Ситуація 6.
Євген, 7 років. Батько визнаний безвісті зниклими, мати важкохвора, тому
не може повноцінно опікуватися сином. Інших родичів у них немає.
До уваги тренера!
Тренер може запропонувати інші історії для розгляду групам або
запропонувати їм розповісти ситуації та шляхи їх вирішення із
власного досвіду.

Огляд існуючих форм сімейного виховання.
Мета: ознайомити учасників із поняттями, що стосуються прийомного
виховання, визначити схожість та відмінність різних форм прийомного
виховання, а також особливості статусу дітей, які потребують прийомного виховання.
Час: 60 хвилин.
Необхідні матеріали: плакат із визначеннями понять; таблиця «Схожість
та відмінність форм сімейного виховання»; таблиця «Соціальний статус
дітей».
Хід проведення:
Крок 1: мозковий штурм.
Тренер у формі інтерактивної дискусії пояснює учасникам основні поняття системи сімейного виховання в Україні. Спочатку він цікавиться
в учасників розумінням їх суті, а потім дає пояснення, як вони представлені в Положенні, або наводить приклади визначень зі словників, енциклопедій, загальновживаної літератури.
До уваги тренера!
Прикладами визначень перелічених термінів можуть бути такі:
Батьківство — процес забезпечення батьками (рідними чи прийомними) належних умов для повноцінного розвитку, виховання та
навчання дітей. (Безпалько О. В. Соціальна робота у схемах і таблицях: Навч. посіб. — К.: Логос, 2003).
Сім’я — динамічна мала група людей, котрі проживають разом і
зв’язані родинними стосунками (шлюб, кровна спорідненість, усиновлення, опіка), спільністю формування й задоволення соціально–
економічних та інших потреб, взаємною моральною відповідальністю. (Безпалько О. В. «Соціальна робота у схемах і таблицях: Навч.
посіб. — К.: Логос, 2003).
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Опіка (піклування) — особлива форма державної турботи про неповнолітніх дітей, що залишилися без піклування батьків, для
забезпечення виховання та для захисту особистих і майнових прав
та інтересів цих дітей. (Пункт 1.1. Правил опіки та піклування,
затверджених наказом Державного комітету України у справах
сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства праці і соціальної політики України
від 26 травня 1999 року); Опіка встановлюється над дитиною, яка не
досягла 14 років, а піклування — над дитиною віком 14 — 18 років
(ст. 243 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року).
Прийомна сім’я — це така сім’я дитини, яка замінила їй рідну і взяла
на себе відповідальність та обов’язок виростити й виховати дитину.

В Україні є п’ять інститутів сімейного виховання.
Усиновлення (удочеріння) — оформлена спеціальним юридичним актом
(рішенням суду) передача на виховання в сім’ю неповнолітньої дитини
на правах сина чи дочки. Таким чином дитина втрачає статус дитини–сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. Усиновлення допускається виключно в інтересах дитини України відповідно до закону.
Порядок передачі дітей на усиновлення, а також здійснення контролю за
умовами їх проживання і виховання в сім’ях усиновителів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Опіка (піклування) встановлюється над дітьми, які залишилися без батьківського піклування. Над дитиною, яка не досягла 14 років, встановлюється опіка, а піклування — над дитиною 14–18 років. Дитина при цьому не втрачає свого статусу дитини–сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, тобто має всі пільги, встановлені законодавством.
Опікуни чи піклувальники отримують допомогу.
Патронат встановлюється над дитиню–сиротою або позбавленою батьківського піклування на підставі угоди з органами опіки і піклування та
сім’єю другої особи (патронатного вихователя). Патронатні послуги оплачуються за угодою з місцевого бюджету, діти не втрачають свого статусу
сиріт чи позбавлених батьківського піклування. Але на теперішній час
нормативними актами механізму патронату поки що не встановлено.
Дитячий будинок сімейного типу — сім’я, що створюється за бажанням подружжя (або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі), яке бере на виховання
та спільне проживання не менше 5 дітей–сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. У такій сім’ї може виховуватися не більше 10 дітей.
Діти не втрачають свого статусу сиріт чи позбавлених батьківського піклування. Їх утримання здійснюється за рахунок місцевого бюджету. Батьки–
вихователі також отримують грошову винагороду з обласного бюджету.
Прийомна сім’я — сім’я, яка добровільно взяла із закладів для дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на
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виховання та для спільного проживання. Діти не втрачають свого статусу
сиріт чи позбавлених батьківського піклування. Утримання дітей здійснюється за рахунок місцевого бюджету.
Крок 2: оцінка переваг та недоліків різних форм опіки над дитиною.
Тренер вивішує незаповнену таблицю, наведену нижче (в ній мають бути
лише підписані стовпчики та рядки), і звертається до учасників: «Кожна
сім’я у процесі життєдіяльності виконує визначені функції. Наявність та
розвиненість усіх функцій безпосередньо впливає на гармонійний розвиток дитини, яка виховується в цій сім’ї, забезпечує стале середовище для
її зростання та розкриття потенціалу».
Виділяють наступні функції:
Рідні
батьки

Державна
інтернатна
система

Опіка та піклування

Усиновлен- ДБСТ та ПС
ня

Репродуктивна
функція
Економічна
функція
Рекреативна
функція
Функція турботи
за домом
Функція соціалізації
Терапевтична
функція
Функція
правового захисту

Репродуктивна функція — народження дітей; планування сім’ї.
Економічна функція — заробляння, трата, розподіл грошей; планування
бюджету тощо.
Рекреативна функція — відновлення та відпочинок; вихідні; відпустка;
дозвілля.
Функція турботи за домом — догляд за домом; підтримання порядку та
чистоти; гігієнічні норми.
Функція соціалізації — соціальні вміння та навички; освіта; отримання
професії.
Терапевтична функція — прихильність; взаємна підтримка.
Функція правового захисту — офіційно представляє та захищає права
дитини.
Тренер: «Втрачаючи сім’ю, дитина потрапляє в оточення, яке не завжди забезпечує виконання тих чи інших функцій. Давайте розглянемо, чи
зберігаються всі функції при переміщенні дитини з рідної сім’ї, і спро’
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буємо визначити, яка ж форма виховання може зберегти більшість цих
функцій».
Далі тренер пропонує всім учасникам у формі вільної бесіди здійснити
оцінку наявності та розвиненості функцій кожної з запропонованих форм
опіки над дитиною за трьома категоріями:
y Норма — «+»;
y Граничний стан — «–/+»;
y Проблемність — «–».
Крок 3: заповнення таблиці.
Тренер вивішує таблицю, в якій відкриті тільки перша вертикальна колонка та перший горизонтальний рядок. Усі інші колонки закриті папером. Під час дискусії тренер з учасниками заповнюють (відкривають закриті частини) таблиці.
Ми вже розглянули визначення основних форм сімейного виховання. Тепер
пропонуємо об’єднати у таблиці всю сукупність отриманої інформації.
Схожість та відмінність форм сімейного виховання
Усиновлення
Будь–
яка

Опіка,
піклування
Будь–яка

ДБСТ

Прийомна сім’я

Більше 5

1–4

Кількість дітей у
родині разом із
прийомними

Будь–
яка

Будь–яка

10

До 9

Фінансове утримання дітей (харчування, одяг та
ін., комунальні
послуги)

Власні
кошти

Власні кошти, пенсія
з втрати годувальника, виплати з бюджету
на утримання дитини

Виплати з обласного бюджету на утримання дитини
(2 прожиткових
мін., в т. ч. пенсії,
аліменти, стипендії
тощо)

Виплати з обласного бюджету на утримання дитини,
(2 прожиткових мін.,
в т. ч. пенсії, аліменти, стипендії тощо)

Фінансове утримання/ підтримка
батьків/опікунів

Власні
кошти

Власні кошти, соціальна допомога з
опіки

Грошова винагорода (один із батьків
35% на кожну дитину, але не більше
5 прожитк. мінім.)

Грошова винагорода (один із батьків
35% на кожну дитину, але не більше
1,5 прожитк. мінім.)

Житло

Власні
кошти

Кількість прийомних дітей

Оздоровлення
дітей

Власні кошти

За влас- За сприяння відділів у
ний ра- справах сім’ї та молоді
хунок за частковою оплатою
або безкоштовно

Права прийомних Як у рід- Часткове, якщо опікудітей на майно
них дітей ни є родичами дитини
прийомних батьків

Службове приміщення, виплата
комунальних послуг із місцевого
бюджету

Власні кошти

За сприяння відділів у справах сім’ї
та молоді, безкоштовно.

За сприяння відділів у справах сім’ї
та молоді, безкоштовно.

Немає

Немає
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До уваги тренера!
Слід зауважити, що згідно зі змінами у законодавстві, дитячий будинок сімейного типу буде створюватися тільки на базі прийомної
сім’ї, яка проіснувала не менше 3–х років.

Крок 4: особливості статусу дітей, які потребують прийомного виховання
(міні–лекція).
Тренер звертає увагу учасників на те, що, залежно від статусу дитини,
можлива та чи інша форма виховання. Тренер представляє учасникам
таблицю з поясненнями щодо статусу дитини.
СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ДІТЕЙ
Статус

Причини
сирітства
та браку
батьківської
опіки й
піклування

Дитина–сирота

Батьки померли
або загинули

Дитина,
позбавлена
батьківського
піклування

Батьки оголошені
померлими

Дитина,
позбавлена
батьківського
піклування

Батьки позбавлені батьківських
прав

’
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Юридичні документи, які підтверджують
соціальний статус

Можлива
форма
виховання

Свідоцтво про смерть обох батьків. Якщо дитину
виховувала одинока мати, має бути свідоцтво про
смерть матері та довідка з органу реєстрації актів
цивільного стану, що батько дитини записаний за
вказівкою матері, згідно зі статтею 135 Сімейного
кодексу України
Рішення суду про оголошення батьків (фізичної особи)
померлими та свідоцтво про смерть, яке видається органами реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду. Згідно зі ст. 46 Цивільного кодексу України,
фізична особа може бути оголошена померлою, якщо:
– у місці постійного проживання цієї особи немає відомостей про її перебування протягом 3 років;
– якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати
її загибель від певного нещасного випадку — після 6
місяців із часу зникнення за вказаних обставин;
– пропала безвісти у зв’язку з воєнними
діями — після 2 років від дня закінчення воєнних дій. З
урахуванням конкретних обставин суд може оголосити
фізичну особу померлою і до цього строку, але не раніше 6 місяців.
Див. також ст. 47 Цивільного кодексу України про
правові наслідки оголошення фізичної особи померлою. Порядок оголошення фізичної особи померлою
встановлюється Цивільним процесуальним кодексом
України.
Наявність заяви про вищевказані обставини і свідчення про проведення пошукової роботи (акти)

Усиновлення,
прийомна
сім’я, ДБСТ,
опіка, піклування, інтернат

Рішення суду про позбавлення батьківських прав обох
батьків (або одинокої матері). Підстави для позбавлення батьківських прав та правові наслідки позбавлення визначаються ст. 164, 166 Сімейного кодексу
України

Усиновлення,
прийомна
сім’я, ДБСТ,
опіка, піклування, інтернат

Усиновлення,
прийомна
сім’я, ДБСТ,
опіка, піклування, інтернат
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Дитина,
позбавлена
батьківського
піклування

Дитина,
позбавлена
батьківського
піклування

Дитина,
позбавлена
батьківського
піклування
Дитина,
позбавлена
батьківського
піклування
Дитина,
позбавлена
батьківського
піклування
Дитина,
позбавлена
батьківського
піклування

Дитина,
позбавлена
батьківського
піклування
Дитина,
позбавлена
батьківського
піклування

Дитина вилучена
із сім’ї без позбавлення батьків
батьківських прав

Рішення суду про вилучення дитини без позбавлення
батьків батьківських прав. Відібрання регламентується ст. 170 Сімейного кодексу України. Зверніть увагу:
якщо протягом тривалого часу батьки дитини не
стали на шлях виправлення і не відпадають причини,
які перешкоджали належному вихованню дитини її
батьками, доцільно позбавляти таких батьків батьківських прав, оскільки правові наслідки позбавлення
та відібрання різні. Також важливо врахувати, що суд
у разі позбавлення батьківських прав має накласти
заборону на відчуження майна та житла дітей, про що
повідомляє нотаріальну контору за місцем знаходження майна або житла (ст. 17 Закону України «Про
охорону дитинства»)
Батьки визнані
Рішення суду про визнання батьків безвісті зниклими.
безвісті зниклими Згідно зі ст. 43 Цивільного кодексу України, фізична
особа може бути визнана безвісті зниклою, якщо
протягом одного року в місці її постійного проживання
немає відомостей про місце її перебування, є заява
про це і свідчення про проведення пошукової роботи
(акти).
Порядок визнання фізичної особи безвісті зниклою
встановлюється Цивільним процесуальним кодексом
України
Батьки визнані
Рішення суду про визнання батьків недієздатними.
недієздатними
Обставини визнання фізичної особи недієздатною
визначені ст. 39 Цивільного кодексу

Інтернат

Батьки відбувають Вирок суду
покарання у місцях позбавлення
волі
Батьки перебува- Постанова слідчого, санкціонована судом (до 2001 р.
ють під арештом — прокурором)
на час слідства

Опіка, піклування, інтернат,
прийомна
сім’я, ДБСТ
Опіка, піклування, інтернат

Батьки перебувають у розшуку
органами внутрішніх справ,
пов’язаному із
ухиленням від
сплати аліментів
та браком відомостей про їх місцезнаходження
Тривала хвороба
батьків

Ухвала суду про оголошення у розшук, довідка з органів внутрішніх справ про розшук

Опіка, піклування, інтернат

Довідка з медичної установи про тривалу хворобу
батьків

Опіка, піклування

Підкинуті діти,
батьки яких невідомі

Наявність акта про підкинуту дитину за зразком «Акта
про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому
закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, акт про підкинуту чи знайдену
дитину» (тут подана повна назва документа згідно
з наказом). Форма акта, інструкція про його заповнення затверджена наказом Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерством внутрішніх справ
України від 17.03.2004 р. № 142/275

Усиновлення,
прийомна
сім’я, ДБСТ,
опіка, піклування, інтернат

Прийомна
сім’я, ДБСТ,
опіка, піклування, інтернат

Прийомна
сім’я, ДБСТ,
опіка, піклування, інтернат
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позбавлена
батьківського
піклування

Безпритульні
діти

Діти, від яких відмовилися батьки

– Наявність акта про підкинуту дитину за зразком
«Акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися
забрати батьки чи інші родичі, акт про підкинуту чи
знайдену дитину» (тут подана повна назва документа
згідно з наказом). Форма акта, інструкція про його заповнення затверджена наказом Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерством внутрішніх справ
України від 17.03.2004 р. № 142/275
– Письмова відмова батьків від виховання дитини,
завірена головним лікарем чи керівником медичної
установи. Зверніть увагу: згідно з Сімейним кодексом
України, батьки зобов’язані забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я.
Відмова від дитини є підставою для позбавлення
батьків батьківських прав (див. статті 143, 155, 164
Сімейного кодексу України)
Діти, які були по- Фактично, безпритульні діти — це не статус, а ознака
кинуті батьками,
дитини за місцем перебування (тобто браком житсамі залишили
ла, певного місця проживання). Після влаштування
сім’ю або дитячі
таких дітей у притулок або лікарню, якщо за станом
заклади, де вони здоров’я це необхідно, відповідні органи виконавчої
виховувалися, і
влади вживають заходів до встановлення особи дине мають певного тини, її родинних зв’язків, пошуку документів тощо.
місця проживання Така дитина може виявитися сиротою, тоді підтвердженням її статусу буде свідоцтво про смерть батьків. У
разі позбавлення батьків батьківських прав — рішення суду тощо (див. усю таблицю). Але в будь–якому
випадку мають бути знайдені, поновлені або підготовлені належні документи

Усиновлення,
прийомна
сім’я, ДБСТ,
опіка, піклування, інтернат

2. Підсумки тренінгу. Вправа «Пісочний годинник».
Мета: підсумувати роботу протягом тренінгу, отримати «зворотний
зв’язок» від учасників тренінгу.
Час: 25 хвилин.
Необхіні матеріали: плакат з очікуваннями учасників із зображенням пісочного годинника.
Хід проведення:
Тренер вивішує на видне місце плакат із пісочним годинником і просить
учасників підійти і зняти з «годинника» очікування, які вони клеїли в
перший день тренінгу.
На наступному етапі тренер пропонує пригадати увесь процес роботи протягом трьох днів, звернутися до плаката «Мета і завдання тренінгу».
Кожен учасник підходить до плаката з пісочним годинником, потім прикріплює «піщинку» з очікуваннями у нижній частині пісочного годинника, якщо вони реалізовані повністю, або залишає їх у верхній частині в
тому разі, якщо очікування не були реалізовані у ході роботи.
Кожен учасник має прокоментувати: справдилися їхні очікування чи ні,
що заважало або допомагало досягати результатів у ході тренінгу.
Тренер може задавати уточнювальні запитання, щоб отримати найповніший «зворотний зв’язок» від учасників.
’
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ДОДАТОК 1

1

ЩО ТАКЕ ПРАВА ЛЮДИНИ?
Марек Новицький
(Уривок)

Права людини — сфера знань, що тісно прилягає до філософії і, перш за
все, етики, юридичних наук та політичних наук. У своєму сучасному вигляді ця сфера знань виникла після Другої світової війни, але її витоки
чітко простежуються вже в епоху старовини, у середньовіччі і, звичайно ж, в епоху Просвіти. При комунізмі права людини не були предметом
досліджень і ніде не викладалися. Проте сам вислів «права людини»,
природно, доповнений означенням «соціалістичні», почав з’являтися в
сімдесяті й вісімдесяті роки, заплутуючи й умисне розмиваючи ідеї, що
приходять до нас із заходу і називаються в наших країнах «буржуазними
правами людини».
У дев’яності роки концепція прав людини отримала в Польщі величезний розвиток, але декількох років замало для того, щоб надолужити півстолітнє відставання суспільної свідомості, тим більше, все ще викликають чимало непорозумінь і інші, побічно пов’язані з правами людини,
терміни: демократія, ліві партії, праві партії тощо, зміст яких спотворювався ідеологією ПНР та політиками періоду перетворень.
Не можна вести розмову, не визначивши змісту основних понять. І тому,
не намагаючись запропонувати тут загальноприйняті дефініції (втім,
таких немає), давайте спробуємо визначити основні поняття, якими користуватимемося в нашій дискусії про права людини.
Перші сумніви викликає термін демократія. Журналісти часто ставлять
питання: який сенс займатися правами людини, якщо «у нас вже запанувала демократія»? Вони ототожнюють демократію із владою більшості,
доказом чого, на їхню думку, є вільні, чесні вибори. Проте, як показує
історія, влада більшості може виявитися дуже жорстокою стосовно окремих людей і різних меншин. Саме більшість ухвалила смертний вирок
Сократу, і навряд чи ми визнаємо, що це добре свідчить про політичний
устрій Афін. Якщо ми попросимо групу людей скласти список 10 або
20 ознак, що характеризують або їх самих, або їхнє положення, то виявиться, що в таких списках переважають властивості, характерні для
меншин. Тим часом більшість зазвичай забуває про проблеми меншин,
а деякі з цих проблем навіть викликають ворожість більшості. Значить,
необмежена влада більшості є загрозою для окремих осіб і груп. І тому в
нашому розумінні демократія — це обмежена влада більшості, обмежена
всіма правами і свободами, що належать окремим людям. І більшість не
має права порушувати ці права та свободи. Отже, права та свободи людини обмежують волю більшості.
Принцип обмеженої влади часто постає під назвою принципу конститу’

Book_OON_CCF.indd 60

60

10.06.2009 14:18:22

ційності. У наш час цей принцип знаходить своє віддзеркалення в розділах конституції — це ті розділи, в яких ідеться про права і свободи людини. Вони обмежують, у першу чергу, владу законодавця, бо засвідчують,
що члени парламенту не можуть підняттям руки узяти й проголосувати,
що завтра ми переважимо всіх злодіїв, виженемо з Польщі циганів або
віднімемо землю у землевласників. Отже, в демократичному суспільстві
права і свободи людини визначають межі влади більшості.
Одним із ключових для сфери прав людини понять є правова держава.
«Республіка Польща є демократичною правовою державою», свідчить 1
ст. Конституційних положень, що діють у Польщі. Правова держава — це
держава, в якій існують чіткі, стабільні і всім відомі правила гри між людиною і владою. Це держава, в якій людина може досить чітко передбачити, як влада реагуватиме на її поведінку, бо в цій державі правлять не
самоправні чиновники і посадовці, а чіткий закон.
Природно, правова держава далеко не завжди є демократичною, а демократична — правовою.
Права і свободи людини стосуються виключно зв’язку людини з державою. Це т.з. вертикальна дія цих прав. Спроби застосувати методологію і
термінологію прав людини до стосунків між людьми (т.з. горизонтальна
дія цих прав) не виправдалися і, кажучи сьогодні про права людини, ми
маємо на увазі взаємовідносини між людиною та державою. І хоча сім’я,
любов, дружба або стосунки з сусідами є джерелами цілого ряду прав та
обов’язків, поняття прав людини до них не застосовується.
Права людини — не колективні, а індивідуальні. Суб’єктом цих прав постає людина. І тому в рамках прав людини не можна говорити про права
меншин — це мова і предмет політики (і як приклад такого колективного
права можна навести право на автономність) — у руслі прав людини слід
говорити про права осіб, що належать до національних меншин, не про
права інвалідів як групи, а про права кожного інваліда окремо. Єдиним
відступом від цього правила є введена в шістдесяті роки в обидва Міжнародні пакти ООН про права людини:
1–а стаття, згідно з якою «всі народи мають право на самовизначення».
Права народів не випливають з індивідуальних прав — це типові колективні права. Стаття потрапила в Міжнародний пакт із політичних міркувань, а ми, кажучи про права людини, маємо на увазі не права народу,
суспільного класу або стану, а права окремих осіб.
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ЩО ТАКЕ ПРАВА ЛЮДИНИ?

2

Марек Новицький
(Уривок)

Існують дві основні групи прав людини: матеріальні права і процесуальні права.
Матеріальні права охоплюють конкретні права і свободи, що належать
людині: свободу слова, совісті, вибору місця проживання, право на освіту
і ін.
Процесуальні права — це надані в розпорядження людини способи дії і
пов’язані з ними інститути, за допомогою яких людина примушує владу
дотримувати і виконувати права. Цей розподіл не завжди чіткий. Наприклад, у деяких випадках право на судовий розгляд можна розглядати як
матеріальне (коли ми звертаємося до суду як до арбітра, котрий вирішить
нашу суперечку з іншою людиною), а в інших випадках (наприклад, коли
ми подаємо до суду скаргу на організацію, яка порушує наші права) — як
процесуальне право.
Матеріальні права охоплюють права і свободи. Права, які іноді називають
позитивними, — це активні обов’язки властей стосовно кожного з нас.
Наприклад, право на освіту покладає на владу обов’язок створити школи,
в яких зможуть навчатися всі діти. І в даному випадку не так важливо,
як вирішується питання оплати за освіту, тобто чи передбачається пряма
оплата школи або сплата податків до держбюджету, який постає в ролі
посередника. А ось якщо дитина не може здобути освіти внаслідок того,
що — при першому з названих вище рішень — немає ефективної системи
виплати стипендій, то порушується право на освіту. Так само право на суд
передбачає обов’язок побудувати мережу судових установ, до яких може
звернутися кожна людина для вирішення важливої для неї справи.
Свободи, які часом називають негативними правами, це заборони втручатися в ті або інші сфери нашого життя, що накладаються на владу. Свобода слова або свобода совісті — це заборона втручання державній владі в
життєві питання людини. Інакше кажучи, якщо я маю на щось право, то
влада зобов’язана щось для мене зробити. Якщо мені належить свобода,
то держава зобов’язана утриматися від будь–яких дій.
Наша мова не завжди точно передає зміст виділення позитивних і негативних прав. У буквальному розумінні права на життя слід було б вважати, що держава зобов’язана обдарувати мене безсмертям, тоді як тут
мається на увазі скоріше право на життя, а право сповідати або міняти
свою релігію чи переконання означає заборону втручання в питання віросповідання або переконань, тобто свободу релігії і переконань. Саме з
огляду на такі тонкощі діііоцільно відокремлювати позитивні права від
негативних.
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ЩО ТАКЕ ПРАВА ЛЮДИНИ?

3

Марек Новицький
(Уривок)

Деякі права вважаються невід’ємними. Це ті права людини, від яких
вона не може відмовитися. Підписаний людиною документ, у якому вона
відмовляється від особистої свободи і йде до когось у рабство, не має ніяких юридичних наслідків, тобто просто позбавлений значення. Але ми
можемо розпоряджатися своїм майном і обмежити своє право власності,
оскільки право на власність не є невід’ємним правом людини.
Оскільки все, що пов’язане з правами і свободами, відбувається на лінії
взаємин людини з владою, то слід згадати про три абсолютно різні підходи до природи цих відносин.
Згідно з першим підходом — влада первинна і саме влада, своєю милістю,
обдаровує людей тими чи іншими правами. Це означає, що у людей рівно
стільки прав, скільки зволила їм дати влада. Такий підхід представлений
у конституціях всіх комуністичних країн (див. Залишені в силі польські
Конституційні положення від 22 липня 1952 г.: «Республіка Польща укріплює і розширює права і свободи громадян») і в конституціях деяких
європейських держав, прийнятих у XIX столітті.
Другий підхід базується на моделі суспільного договору. Суспільний договір укладає влада, з одного боку, і народ як сукупність окремих людей
(і ніяк не в марксистському розумінні суспільства як «нової якості» з
властивими йому особливими інтересами, незалежними від волі й інтересів окремих людей), з іншого. Ті, якими правлять, погоджуються давати правителям гроші, наприклад, платити податки, а правитель, зі свого
боку, зобов’язується щось для них робити: реалізувати їхні права й утримуватися від втручання в деякі сфери їхнього життя, тобто визнавати
їхні права. Такий договір, більш менш вигідний для однієї зі сторін, часто називається конституцією.
Третій підхід властивий американському мисленню. Люди, що володіють
природними правами та свободами, що випливають із самої суті людяності, вирішують створити державу і призначити владу для того, щоб їм
стало краще і зручніше жити. І заради того, щоб держава могла діяти,
вони добровільно погоджуються обмежити деякі зі своїх прав, передаючи
їх державі. Наприклад, вони погоджуються обмежити свої майнові права
і платять податки або обмежують свою свободу і — в міру потреби — погоджуються служити в армії.
Остання з цих моделей корінним чином відрізняється від першої. При
першому підході у людей рівно стільки прав, скільки їм дано владою.
При третьому підході у влади стільки прав, скільки їй погодилися передати люди. Із цієї різниці в підходах випливають істотні практичні наслідки. У цьому легко переконатися, вибравши правову норму і застосу63
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вавши її до конкретного, слушного випадку: залежно від того, чи будемо
ми дотримуватися першого або третього підходу до розуміння взаємин
між людиною і владою, ми дійдемо абсолютно різних рішень. Це показує,
що навіть у результаті одних і тих самих положень може формуватися
абсолютно інша суспільна дійсність. Третій підхід, згідно з яким владі
дозволено тільки те, що допускається законом, а людині — все те, що не
заборонено законом, і є основою концепції прав людини. Нагадаємо, що
ми розглядаємо тільки питання взаємин людини із владою, і що положення, за якими людині дозволено все, що не заборонено згідно з законом, тільки обмежує можливості насильницького втручання держави в
наше життя, але не зменшує наші етичні зобов’язання стосовно близьких
людей, сусідів або людей взагалі.
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Основним для концепції прав людини є поняття невід’ємної, природженої людської гідності або, мовою суспільного учення католицької церкви,
гідність людини. Людська гідність випливає з самої суті людства, вона
властива і немовляті, яке ще нічого не встигло зробити, і запеклому злочинцеві. Людська гідність — це не те ж саме, що гідність особиста — поняття, близьке поняттю честі. Особисту гідність ми заробляємо самі, вона
зростає, якщо ми поводимося благородно, і падає, якщо ми здійснюємо
підлоту. Основоположним у концепції прав людини є перше з цих двох
понять, тобто Поняття людської гідності. Його обгрунтування ми знаходимо в різних віросповіданнях і філософських теоріях. Для християн
людська гідність визначається тим, що людина, створена за образом і подобою Бога, носить у собі частинку гідності Творця. Але виявляється, що
для подальшого ходу наших роздумів не має значення, як ми обгрунтовуватимемо існування людської гідності, в якій релігії і в руслі якої філософської школи шукатимемо її витоки, бо, розглядаючи наслідки існування людської гідності, незалежно від відправної точки нашого пошуку,
зрештою ми прийдемо до дуже схожих переліків прав і свобод, які належать людині в її взаєминах із державною владою, прав, що захищають
людину від принижень і нелюдяного ставлення до неї з боку могутньої
держави, що володіє засобами насильства.
Наші права і свободи — це наш щит, що прикриває нас, наша людська
гідність від посягань з боку держави. Права людини не в змозі надати
нам гарантії, що нас любитимуть і пеститимуть, не гарантують ні щастя
в житті, ні — навіть — справедливості або хоч мінімального добробуту.
Вони лише захищають нас від принижень і посягань на нашу гідність і
то тільки з боку одного, але найсильнішого порушника, тобто державній
влади, що в демократії означає волю більшості.
Завдяки правам людини індивід зберігає свою особистість, свою неповторність, бо ні до нас, ні після нас не було і не буде нікого, хто був би таким
самим, як ми, з нашим особистим досвідом, нашими спогадами, відчуттями і думками. Протилежністю ладу, що поважає неповторний і індивідуальний характер кожного з нас, є тоталітарний лад, який прагне сформувати «нову людину» — задуманий диктатором еталон. У тих ідеальних
громадян однакові думки, вони говорять одне й те саме, навіть однаково
одягнені, як, наприклад, корейці, або чорносорочечники, і бадьоро марширують — лівою! Лівою! Або беруть участь у фізкультурних парадах і
живих картинах на честь «Великого Вождя» чи «Великої Ідеї».

65

Book_OON_CCF.indd 65

10.06.2009 14:18:23

ЩО ТАКЕ ПРАВА ЛЮДИНИ?

5

Марек Новицький
(Уривок)

Із людської гідності ми виводимо два основні поняття: рівність і свобода. Свобода все ще має дещо інше значення в Північній Америці і в Європі. Це визначається різною історією і різним становищем людей на
цих континентах у кінці XIX століття, коли формувалася сучасна концепція прав людини. В Америці колоністи рухалися на захід, було багато
неколонізованих урожайних земель, а держава, що створювалося цими
людьми, була їм потрібна тільки для захисту від зовнішніх і внутрішніх
ворогів. Виникла необхідність у створенні інституту шерифа і системи
правосуддя, які захищали від внутрішніх ворогів, і армії для захисту від
зовнішніх ворогів. Індійці вважалися зовнішніми ворогами. І річ не лише
в тому, що не було потреби в яких–небудь інших втручаннях у життя громадян з боку держави, — ці втручання були небажаними, бо обмежували
б шанси завоювати особистий успіх. Саме з цим слід пов’язувати виникнення концепції свободи від держави — держави, чия роль зводилася до
ролі вартового, яка створювалося тільки для захисту. А в Декларації Незалежності з’явилося положення про право на прагнення на щастя, яке
вбачалося негативним правом: американцям надається свобода прагнути
до щастя, а держава не може цьому заважати.
У Європі того часу не було вільних земель, більшість людей працювали на
землях, що належали іншим, перебуваючи в залежності від економічної
і часто — від судової влади власників крупних земельних угідь. Ці люди
вважали, що держава, яка зможе призвати до порядку тих, хто їх гнобить, зможе надати їм свободу. Таким чином виникла концепція свободи
через державу. З так званою свободою була пов’язана надія на те, що держава ощасливить кожного громадянина, і ці сподівання знайшли своє
відображення у праві на щастя, що увійшло до документів Французької
революції. Домагання, що випливають із європейської концепції свободи,
відбилися на всій історії цього континенту — адже саме тут з’являлися
правителі й уряди, які вірили, що знають, що треба зробити для людей,
як їх ощасливити. Біда в тому, що деякі з них навіть намагалися запроваджувати це в життя.
Слово рівність на вустах політика може означати різні речі. Якщо про
рівність говорить людина з — дещо спрощуючи — комуністичним походженням, вона має на увазі рівність грошей, що належать кожному, і негрошових засобів, життєвих умов. Яскравим прикладом такого підходу
було гасло «в нас усіх однакові шлунки», а значить, усім належить одне
і те ж.
Для соціаліста рівність означає рівність можливостей. Входячи в життя, люди повинні мати у своєму розпорядженні рівні можливості, потім
’
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здатні і працелюбні доб’ються успіху, тоді як інші не зроблять кар’єри,
але на старті всі мають володіти рівними можливостями. Таке мислення
з’являється в концепції прав людини під час розгляду питань прав осіб,
що належать до національних і суспільних меншин.
Зрештою, ліберал розуміє рівність як рівність прав і рівність перед лицем
закону. Поняття рівності прав дуже близьке своїм значенням до заборони
дискримінації. А дискримінація — це будь–яка, побудована на підставі
фізичних або біологічних ознак, диференціація прав чи повноважень, що
не має раціонального обґрунтування. Наприклад, не можна вважати, що
заборона водити автомобіль сліпому дискримінує його права, оскільки
така заборона має раціональне обґрунтування. Але в забороні видавати
водійські права, скажімо, блондинкам чи циганам є очевидна дискримінація. Як показує практика, можна створити правову систему, що не
містить дискримінаційних положень. Проте досі не вдалося виробити
систему, що відповідає другій з умов рівності, висунутій лібералами, а
саме — рівності перед лицем закону. Завжди і всюди посадовці абсолютно
інакше поводяться з багатими або відомими людьми, ніж зі знедоленими
або представниками груп, зневажених суспільством. Існують різні системи, покликані згладжувати ці відмінності, але ніде не вдалося добитися
повного успіху. Не виключено, що постулат рівного ставлення практично
нездійсненний, але це не означає, що від нього слід відмовитися. Абсолютно очевидно, що в суспільних відносинах або у стосунках між людьми
можуть виникати елементи нераціональної диференціації, однак ця проблема виходить за рамки цих міркувань, присвячених питанню взаємин
людини і держави.
Дискусія про рівність і свободу — відправна точка для складання переліків матеріальних прав і побудови інститутів та процедур, що гарантують дотримання державою всього, передбаченого цими переліками.
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Більшість матеріальних прав є обмеженими. З числа прав, що увійшли
до Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, обмеження не можуть застосовуватися тільки стосовно права кожної людини на те, що вона не може піддаватися тортурам і не може утримуватися
в рабстві або підневільному становищі. Решту всіх прав, у тих випадках,
коли вони суперечать правам та свободам інших людей або іншим цінностям, наприклад, безпеці держави, можна обмежити. Проте держава
може відступити від своїх зобов’язань щодо захисту прав і свобод тільки
у зв’язку з конкретними обставинами і тільки на підставі закону — сам
уряд не має права вводити обмеження своїми рішеннями; міра обмежень
прав і свобод повинна відповідати гостроті становища і захисту тільки тієї
цінності, у зв’язку з якою вводяться обмежувальні заходи, а самі заходи
мають відповідати принципам, ухваленим у демократичному суспільстві
вільних людей. Питаннями того, чи не були допущені державою порушення однієї з цих умов, займається Європейський суд з прав людини. І
на тлі європейських нормативних актів абсолютно необґрунтовані наші,
людей, які виросли при комунізмі, побоювання, що якщо у влади є можливість обмежити права, то на практиці вона їх ліквідує.
Обмеження є і повинні бути, але їх радіус дії і зміст підлягають суворому
контролю. Отже, можливість обмеження прав людини зовсім не зводить
нанівець самої суті цих прав. Пошуки межі прав і свобод людини — справа складна, така, що викликає конфлікти, а розвиток науки і техніки породжує все нові труднощі.
Сам факт визнання прав і свобод людини не мав би якогось істотного значення, коли б не існування процедур, завдяки яким кожна людина може
захищатися від порушень своїх прав. Можновладці завжди схильні порушувати права, бо так їм і правити простіше, і більш легким уявляється
шлях до досягнення ідеалів. Ця схильність влади не пов’язана з яким–
небудь конкретним ладом і саме з огляду на це винятково важливою є побудова процедур, що запобігають таким діям, перешкоджають спробам
держави нехтувати своїми обов’язками, піти в обхід правил. Ми чудово
пам’ятаємо, наскільки виразними були ці спроби в ПНР. У конституції
ПНР були права і свободи людини, ПНР ратифікувала Міжнародний пакт
про цивільні і політичні права. Проте у громадян ПНР не було процесуальних прав — можливості звинуватити чиновника з соцзабезу, міліціонера чи міністра в тому, що вони порушують права, а спроби послатися на
конституцію або міжнародне право викликали, у кращому разі, усмішки.
У державах із демократичними традиціями в захисті прав і свобод людини беруть участь суди, зокрема, конституційний та адміністративний,
парламентські уповноважені з прав людини (омбудсмени), з цією метою
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використовуються інститути цивільної законодавчої ініціативи та референдуму, інститут індивідуальної конституційної скарги і петиції, пряме застосування інститутами держави конституції і міжнародних угод у
сфері прав людини, неурядові організації, яким закон надає можливості
діяти, і ін. Деякі матеріальні права, наприклад, свобода слова, право на
доступ до інформації про роботу державних органів, свобода зборів та асоціацій, слід вважати не тільки цінностями, які необхідно захищати, але
й інструментами, що сприяють захисту інших прав. Нарешті, слід сказати, що легше захищати права людини, якщо в державі існує відповідний
політичний лад, діє принцип розподілу владних повноважень: законодавчої, виконавчої і судової, які взаємно обмежують одна одну.
Права людини постійно розвиваються, їх стає дедалі більше як у внутрішньому законодавстві, так і в міжнародному (з огляду на це слід згадати, що міжнародне право визначає тільки мінімальний стандарт захисту
прав людини, визнаний державами з різним культурним та історичним
корінням, цей усіма визнаний мінімум розширює внутрішнє законодавство даної держави). Предметом дискусій зараз є не тільки нові, додаткові
права, але і нові проблеми та загрози, наприклад, загроза порушення права на недоторканність приватного життя у зв’язку з успіхами інформатики, проблема меж наукового пошуку. Виникають нові права і свободи,
йде пошук ефективнішого захисту прав і заходів протидії порушенням
з боку влади формально визнаних прав людини. Схильність обмежувати
право осіб — іманентна властивість влади як такої. Зокрема, це стосується і влади більшості. Саме тому ніколи не зникне потреба в суспільному
русі на захист прав людини. Сьогодні ми вже знаємо, що чим міцніше демократія, тим сильніше і тим більше організацій, які захищають від посягань влади індивідуальний і неповторний характер кожної людини.
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Додаток 2

ЩО ТАКЕ ПРАВА ЛЮДИНИ?
Марек Новицький

Права людини — сфера знань, що тісно прилягає до філософії і, перш за все,
етики, юридичних наук та політичних наук. У своєму сучасному вигляді ця
сфера знань виникла після Другої світової війни, але її витоки чітко простежуються вже в епоху старовини, у середньовіччі і, звичайно ж, в епоху Просвіти. При комунізмі права людини не були предметом досліджень і ніде не
викладалися. Проте сам вислів «права людини», природно, доповнений означенням «соціалістичні», почав з’являтися в сімдесяті й вісімдесяті роки,
заплутуючи й умисне розмиваючи ідеї, що приходять до нас із заходу і називаються в наших країнах «буржуазними правами людини».
У дев’яності роки концепція прав людини отримала в Польщі величезний розвиток, але декількох років замало для того, щоб надолужити півстолітнє відставання суспільної свідомості, тим більше, все ще викликають чимало непорозумінь і інші, побічно пов’язані з правами людини,
терміни: демократія, ліві партії, праві партії тощо, зміст яких спотворювався ідеологією ПНР та політиками періоду перетворень.
Не можна вести розмову, не визначивши змісту основних понять. І тому,
не намагаючись запропонувати тут загальноприйняті дефініції (втім,
таких немає), давайте спробуємо визначити основні поняття, якими користуватимемося в нашій дискусії про права людини.
Перші сумніви викликає термін демократія. Журналісти часто ставлять
питання: який сенс займатися правами людини, якщо «у нас вже запанувала демократія»? Вони ототожнюють демократію із владою більшості,
доказом чого, на їхню думку, є вільні, чесні вибори. Проте, як показує
історія, влада більшості може виявитися дуже жорстокою стосовно окремих людей і різних меншин. Саме більшість ухвалила смертний вирок
Сократу, і навряд чи ми визнаємо, що це добре свідчить про політичний
устрій Афін. Якщо ми попросимо групу людей скласти список 10 або
20 ознак, що характеризують або їх самих, або їхнє положення, то виявиться, що в таких списках переважають властивості, характерні для
меншин. Тим часом більшість зазвичай забуває про проблеми меншин,
а деякі з цих проблем навіть викликають ворожість більшості. Значить,
необмежена влада більшості є загрозою для окремих осіб і груп. І тому в
нашому розумінні демократія — це обмежена влада більшості, обмежена
всіма правами і свободами, що належать окремим людям. І більшість не
має права порушувати ці права та свободи. Отже, права та свободи людини обмежують волю більшості.
Принцип обмеженої влади часто постає під назвою принципу конституційності. У наш час цей принцип знаходить своє віддзеркалення в розді’
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лах конституції — це ті розділи, в яких ідеться про права і свободи людини. Вони обмежують, у першу чергу, владу законодавця, бо засвідчують,
що члени парламенту не можуть підняттям руки узяти й проголосувати,
що завтра ми переважимо всіх злодіїв, виженемо з Польщі циганів або
віднімемо землю у землевласників. Отже, в демократичному суспільстві
права і свободи людини визначають межі влади більшості.
Одним із ключових для сфери прав людини понять є правова держава.
«Республіка Польща є демократичною правовою державою», свідчить 1
ст. Конституційних положень, що діють у Польщі. Правова держава — це
держава, в якій існують чіткі, стабільні і всім відомі правила гри між людиною і владою. Це держава, в якій людина може досить чітко передбачити, як влада реагуватиме на її поведінку, бо в цій державі правлять не
самоправні чиновники і посадовці, а чіткий закон.
Природно, правова держава далеко не завжди є демократичною, а демократична — правовою.
Права і свободи людини стосуються виключно зв’язку людини з державою. Це т.з. вертикальна дія цих прав. Спроби застосувати методологію і
термінологію прав людини до стосунків між людьми (т.з. горизонтальна
дія цих прав) не виправдалися і, кажучи сьогодні про права людини, ми
маємо на увазі взаємовідносини між людиною та державою. І хоча сім’я,
любов, дружба або стосунки з сусідами є джерелами цілого ряду прав та
обов’язків, поняття прав людини до них не застосовується.
Права людини — не колективні, а індивідуальні. Суб’єктом цих прав постає людина. І тому в рамках прав людини не можна говорити про права
меншин — це мова і предмет політики (і як приклад такого колективного
права можна навести право на автономність) — у руслі прав людини слід
говорити про права осіб, що належать до національних меншин, не про
права інвалідів як групи, а про права кожного інваліда окремо. Єдиним
відступом від цього правила є введена в шістдесяті роки в обидва Міжнародні пакти ООН про права людини:
1–а стаття, згідно з якою «всі народи мають право на самовизначення».
Права народів не випливають з індивідуальних прав — це типові колективні права. Стаття потрапила в Міжнародний пакт із політичних міркувань, а ми, кажучи про права людини, маємо на увазі не права народу,
суспільного класу або стану, а права окремих осіб.
Існують дві основні групи прав людини: матеріальні права і процесуальні права.
Матеріальні права охоплюють конкретні права і свободи, що належать людині: свободу слова, совісті, вибору місця проживання, право на освіту і ін.
Процесуальні права — це надані в розпорядження людини способи дії і
пов’язані з ними інститути, за допомогою яких людина примушує владу
дотримувати і виконувати права. Цей розподіл не завжди чіткий. Напри71
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клад, у деяких випадках право на судовий розгляд можна розглядати як
матеріальне (коли ми звертаємося до суду як до арбітра, котрий вирішить
нашу суперечку з іншою людиною), а в інших випадках (наприклад, коли
ми подаємо до суду скаргу на організацію, яка порушує наші права) — як
процесуальне право.
Матеріальні права охоплюють права і свободи. Права, які іноді називають
позитивними, — це активні обов’язки властей стосовно кожного з нас.
Наприклад, право на освіту покладає на владу обов’язок створити школи,
в яких зможуть навчатися всі діти. І в даному випадку не так важливо,
як вирішується питання оплати за освіту, тобто чи передбачається пряма
оплата школи або сплата податків до держбюджету, який постає в ролі
посередника. А ось якщо дитина не може здобути освіти внаслідок того,
що — при першому з названих вище рішень — немає ефективної системи
виплати стипендій, то порушується право на освіту. Так само право на суд
передбачає обов’язок побудувати мережу судових установ, до яких може
звернутися кожна людина для вирішення важливої для неї справи.
Свободи, які часом називають негативними правами, це заборони втручатися в ті або інші сфери нашого життя, що накладаються на владу. Свобода слова або свобода совісті — це заборона втручання державній владі в
життєві питання людини. Інакше кажучи, якщо я маю на щось право, то
влада зобов’язана щось для мене зробити. Якщо мені належить свобода,
то держава зобов’язана утриматися від будь–яких дій.
Наша мова не завжди точно передає зміст виділення позитивних і негативних прав. У буквальному розумінні права на життя слід було б вважати, що держава зобов’язана обдарувати мене безсмертям, тоді як тут
мається на увазі скоріше право на життя, а право сповідати або міняти
свою релігію чи переконання означає заборону втручання в питання віросповідання або переконань, тобто свободу релігії і переконань. Саме з
огляду на такі тонкощі діііоцільно відокремлювати позитивні права від
негативних.
Деякі права вважаються невід’ємними. Це ті права людини, від яких
вона не може відмовитися. Підписаний людиною документ, у якому вона
відмовляється від особистої свободи і йде до когось у рабство, не має ніяких юридичних наслідків, тобто просто позбавлений значення. Але ми
можемо розпоряджатися своїм майном і обмежити своє право власності,
оскільки право на власність не є невід’ємним правом людини.
Оскільки все, що пов’язане з правами і свободами, відбувається на лінії
взаємин людини із владою, то слід згадати про три абсолютно різні підходи до природи цих відносин.
Згідно з першим підходом — влада первинна і саме влада, своєю милістю,
обдаровує людей тими чи іншими правами. Це означає, що у людей рівно
стільки прав, скільки зволила їм дати влада. Такий підхід представлений
у конституціях всіх комуністичних країн (див. Залишені в силі польські
’
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Конституційні положення від 22 липня 1952 г.: «Республіка Польща укріплює і розширює права і свободи громадян») і в конституціях деяких
європейських держав, прийнятих у XIX столітті.
Другий підхід базується на моделі суспільного договору. Суспільний договір укладає влада, з одного боку, і народ як сукупність окремих людей
(і ніяк не в марксистському розумінні суспільства як «нової якості» з
властивими йому особливими інтересами, незалежними від волі й інтересів окремих людей), з іншого. Ті, якими правлять, погоджуються давати правителям гроші, наприклад, платити податки, а правитель, зі свого
боку, зобов’язується щось для них робити: реалізувати їхні права й утримуватися від втручання в деякі сфери їхнього життя, тобто визнавати
їхні права. Такий договір, більш менш вигідний для однієї зі сторін, часто називається конституцією.
Третій підхід властивий американському мисленню. Люди, що володіють
природними правами та свободами, що випливають із самої суті людяності, вирішують створити державу і призначити владу для того, щоб їм
стало краще і зручніше жити. І заради того, щоб держава могла діяти,
вони добровільно погоджуються обмежити деякі зі своїх прав, передаючи
їх державі. Наприклад, вони погоджуються обмежити свої майнові права
і платять податки або обмежують свою свободу і — в міру потреби — погоджуються служити в армії.
Остання з цих моделей корінним чином відрізняється від першої. При
першому підході у людей рівно стільки прав, скільки їм дано владою.
При третьому підході у влади стільки прав, скільки їй погодилися передати люди. Із цієї різниці в підходах випливають істотні практичні наслідки. У цьому легко переконатися, вибравши правову норму і застосувавши її до конкретного, слушного випадку: залежно від того, чи будемо
ми дотримуватися першого або третього підходу до розуміння взаємин
між людиною і владою, ми дійдемо абсолютно різних рішень. Це показує,
що навіть у результаті одних і тих самих положень може формуватися
абсолютно інша суспільна дійсність. Третій підхід, згідно з яким владі
дозволено тільки те, що допускається законом, а людині — все те, що не
заборонено законом, і є основою концепції прав людини. Нагадаємо, що
ми розглядаємо тільки питання взаємин людини із владою, і що положення, за якими людині дозволено все, що не заборонено згідно з законом, тільки обмежує можливості насильницького втручання держави в
наше життя, але не зменшує наші етичні зобов’язання стосовно близьких
людей, сусідів або людей взагалі.
Основним для концепції прав людини є поняття невід’ємної, природженої людської гідності або, мовою суспільного учення католицької церкви,
гідність людини. Людська гідність випливає з самої суті людства, вона
властива і немовляті, яке ще нічого не встигло зробити, і запеклому злочинцеві. Людська гідність — це не те ж саме, що гідність особиста — поняття, близьке поняттю честі. Особисту гідність ми заробляємо самі, вона
73
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зростає, якщо ми поводимося благородно, і падає, якщо ми здійснюємо
підлоту. Основоположним у концепції прав людини є перше з цих двох
понять, тобто Поняття людської гідності. Його обгрунтування ми знаходимо в різних віросповіданнях і філософських теоріях. Для християн
людська гідність визначається тим, що людина, створена за образом і подобою Бога, носить у собі частинку гідності Творця. Але виявляється, що
для подальшого ходу наших роздумів не має значення, як ми обгрунтовуватимемо існування людської гідності, в якій релігії і в руслі якої філософської школи шукатимемо її витоки, бо, розглядаючи наслідки існування людської гідності, незалежно від відправної точки нашого пошуку,
зрештою ми прийдемо до дуже схожих переліків прав і свобод, які належать людині в її взаєминах із державною владою, прав, що захищають
людину від принижень і нелюдяного ставлення до неї з боку могутньої
держави, що володіє засобами насильства.
Наші права і свободи — це наш щит, що прикриває нас, наша людська
гідність від посягань з боку держави. Права людини не в змозі надати
нам гарантії, що нас любитимуть і пеститимуть, не гарантують ні щастя
в житті, ні — навіть — справедливості або хоч мінімального добробуту.
Вони лише захищають нас від принижень і посягань на нашу гідність і
то тільки з боку одного, але найсильнішого порушника, тобто державній
влади, що в демократії означає волю більшості.
Завдяки правам людини індивід зберігає свою особистість, свою неповторність, бо ні до нас, ні після нас не було і не буде нікого, хто був би таким
самим, як ми, з нашим особистим досвідом, нашими спогадами, відчуттями і думками. Протилежністю ладу, що поважає неповторний і індивідуальний характер кожного з нас, є тоталітарний лад, який прагне сформувати «нову людину» — задуманий диктатором еталон. У тих ідеальних
громадян однакові думки, вони говорять одне й те саме, навіть однаково
одягнені, як, наприклад, корейці, або чорносорочечники, і бадьоро марширують — лівою! Лівою! Або беруть участь у фізкультурних парадах і
живих картинах на честь «Великого Вождя» чи «Великої Ідеї».
Із людської гідності ми виводимо два основні поняття: рівність і свобода. Свобода все ще має дещо інше значення в Північній Америці і в Європі. Це визначається різною історією і різним становищем людей на
цих континентах у кінці XIX століття, коли формувалася сучасна концепція прав людини. В Америці колоністи рухалися на захід, було багато
неколонізованих урожайних земель, а держава, що створювалося цими
людьми, була їм потрібна тільки для захисту від зовнішніх і внутрішніх
ворогів. Виникла необхідність у створенні інституту шерифа і системи
правосуддя, які захищали від внутрішніх ворогів, і армії для захисту від
зовнішніх ворогів. Індійці вважалися зовнішніми ворогами. І річ не лише
в тому, що не було потреби в яких–небудь інших втручаннях у життя громадян з боку держави, — ці втручання були небажаними, бо обмежували
б шанси завоювати особистий успіх. Саме з цим слід пов’язувати виник’
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нення концепції свободи від держави — держави, чия роль зводилася до
ролі вартового, яка створювалося тільки для захисту. А в Декларації Незалежності з’явилося положення про право на прагнення на щастя, яке
вбачалося негативним правом: американцям надається свобода прагнути
до щастя, а держава не може цьому заважати.
У Європі того часу не було вільних земель, більшість людей працювали на
землях, що належали іншим, перебуваючи в залежності від економічної
і часто — від судової влади власників крупних земельних угідь. Ці люди
вважали, що держава, яка зможе призвати до порядку тих, хто їх гнобить, зможе надати їм свободу. Таким чином виникла концепція свободи
через державу. З так званою свободою була пов’язана надія на те, що держава ощасливить кожного громадянина, і ці сподівання знайшли своє
відображення у праві на щастя, що увійшло до документів Французької
революції. Домагання, що випливають із європейської концепції свободи,
відбилися на всій історії цього континенту — адже саме тут з’являлися
правителі й уряди, які вірили, що знають, що треба зробити для людей,
як їх ощасливити. Біда в тому, що деякі з них навіть намагалися запроваджувати це в життя.
Слово рівність на вустах політика може означати різні речі. Якщо про
рівність говорить людина з — дещо спрощуючи — комуністичним походженням, вона має на увазі рівність грошей, що належать кожному,
і негрошових засобів, життєвих умов. Яскравим прикладом такого підходу було гасло «в нас усіх однакові шлунки», а значить, усім належить
одне і те ж.
Для соціаліста рівність означає рівність можливостей. Входячи в життя, люди повинні мати у своєму розпорядженні рівні можливості, потім
здатні і працелюбні доб’ються успіху, тоді як інші не зроблять кар’єри,
але на старті всі мають володіти рівними можливостями. Таке мислення
з’являється в концепції прав людини під час розгляду питань прав осіб,
що належать до національних і суспільних меншин.
Зрештою, ліберал розуміє рівність як рівність прав і рівність перед лицем
закону. Поняття рівності прав дуже близьке своїм значенням до заборони
дискримінації. А дискримінація — це будь–яка, побудована на підставі
фізичних або біологічних ознак, диференціація прав чи повноважень, що
не має раціонального обґрунтування. Наприклад, не можна вважати, що
заборона водити автомобіль сліпому дискримінує його права, оскільки
така заборона має раціональне обґрунтування. Але в забороні видавати
водійські права, скажімо, блондинкам чи циганам є очевидна дискримінація. Як показує практика, можна створити правову систему, що не
містить дискримінаційних положень. Проте досі не вдалося виробити
систему, що відповідає другій з умов рівності, висунутій лібералами, а
саме — рівності перед лицем закону. Завжди і всюди посадовці абсолютно
інакше поводяться з багатими або відомими людьми, ніж зі знедоленими
або представниками груп, зневажених суспільством. Існують різні систе75
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ми, покликані згладжувати ці відмінності, але ніде не вдалося добитися
повного успіху. Не виключено, що постулат рівного ставлення практично
нездійсненний, але це не означає, що від нього слід відмовитися. Абсолютно очевидно, що в суспільних відносинах або у стосунках між людьми
можуть виникати елементи нераціональної диференціації, однак ця проблема виходить за рамки цих міркувань, присвячених питанню взаємин
людини і держави.
Дискусія про рівність і свободу — відправна точка для складання переліків матеріальних прав і побудови інститутів та процедур, що гарантують дотримання державою всього, передбаченого цими переліками.
Більшість матеріальних прав є обмеженими. З числа прав, що увійшли
до Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, обмеження не можуть застосовуватися тільки стосовно права кожної людини на те, що вона не може піддаватися тортурам і не може утримуватися
в рабстві або підневільному становищі. Решту всіх прав, у тих випадках,
коли вони суперечать правам та свободам інших людей або іншим цінностям, наприклад, безпеці держави, можна обмежити. Проте держава
може відступити від своїх зобов’язань щодо захисту прав і свобод тільки
у зв’язку з конкретними обставинами і тільки на підставі закону — сам
уряд не має права вводити обмеження своїми рішеннями; міра обмежень
прав і свобод повинна відповідати гостроті становища і захисту тільки тієї
цінності, у зв’язку з якою вводяться обмежувальні заходи, а самі заходи
мають відповідати принципам, ухваленим у демократичному суспільстві
вільних людей. Питаннями того, чи не були допущені державою порушення однієї з цих умов, займається Європейський суд з прав людини. І
на тлі європейських нормативних актів абсолютно необґрунтовані наші,
людей, які виросли при комунізмі, побоювання, що якщо у влади є можливість обмежити права, то на практиці вона їх ліквідує.
Обмеження є і повинні бути, але їх радіус дії і зміст підлягають суворому
контролю. Отже, можливість обмеження прав людини зовсім не зводить
нанівець самої суті цих прав. Пошуки межі прав і свобод людини — справа складна, така, що викликає конфлікти, а розвиток науки і техніки породжує все нові труднощі.
Сам факт визнання прав і свобод людини не мав би якогось істотного значення, коли б не існування процедур, завдяки яким кожна людина може
захищатися від порушень своїх прав. Можновладці завжди схильні порушувати права, бо так їм і правити простіше, і більш легким уявляється
шлях до досягнення ідеалів. Ця схильність влади не пов’язана з яким–
небудь конкретним ладом і саме з огляду на це винятково важливою є побудова процедур, що запобігають таким діям, перешкоджають спробам
держави нехтувати своїми обов’язками, піти в обхід правил. Ми чудово
пам’ятаємо, наскільки виразними були ці спроби в ПНР. У конституції
ПНР були права і свободи людини, ПНР ратифікувала Міжнародний пакт
про цивільні і політичні права. Проте у громадян ПНР не було процесу’
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альних прав — можливості звинуватити чиновника з соцзабезу, міліціонера чи міністра в тому, що вони порушують права, а спроби послатися на
конституцію або міжнародне право викликали, у кращому разі, усмішки.
У державах із демократичними традиціями в захисті прав і свобод людини беруть участь суди, зокрема, конституційний та адміністративний,
парламентські уповноважені з прав людини (омбудсмени), з цією метою
використовуються інститути цивільної законодавчої ініціативи та референдуму, інститут індивідуальної конституційної скарги і петиції, пряме застосування інститутами держави конституції і міжнародних угод у
сфері прав людини, неурядові організації, яким закон надає можливості
діяти, і ін. Деякі матеріальні права, наприклад, свобода слова, право на
доступ до інформації про роботу державних органів, свобода зборів та асоціацій, слід вважати не тільки цінностями, які необхідно захищати, але
й інструментами, що сприяють захисту інших прав. Нарешті, слід сказати, що легше захищати права людини, якщо в державі існує відповідний
політичний лад, діє принцип розподілу владних повноважень: законодавчої, виконавчої і судової, які взаємно обмежують одна одну.
Права людини постійно розвиваються, їх стає дедалі більше як у внутрішньому законодавстві, так і в міжнародному (з огляду на це слід згадати, що міжнародне право визначає тільки мінімальний стандарт захисту
прав людини, визнаний державами з різним культурним та історичним
корінням, цей усіма визнаний мінімум розширює внутрішнє законодавство даної держави). Предметом дискусій зараз є не тільки нові, додаткові
права, але і нові проблеми та загрози, наприклад, загроза порушення права на недоторканність приватного життя у зв’язку з успіхами інформатики, проблема меж наукового пошуку. Виникають нові права і свободи,
йде пошук ефективнішого захисту прав і заходів протидії порушенням
з боку влади формально визнаних прав людини. Схильність обмежувати
право осіб — іманентна властивість влади як такої. Зокрема, це стосується і влади більшості. Саме тому ніколи не зникне потреба в суспільному
русі на захист прав людини. Сьогодні ми вже знаємо, що чим міцніша демократія, тим сильніші і тим більше організацій, які захищають від посягань влади індивідуальний і неповторний характер кожної людини.
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Додаток 3

ПРАВА ДИТИНИ
Ельжбета Чиж

ВСТУП
Далеко не завжди «права дитини» розглядаються в категоріях прав людини. Часто вони ототожнюються, особливо в середовищі психологів і
педагогів, з елементарними людськими потребами. Прийнято говорити:
дитина має право виховуватися у щасливій сім’ї, право на любов і т.д.
У преамбулі Конвенції про права дитини сказано: «визнаючи, що дитині
для повного і гармонійного розвитку її особистості необхідно рости у сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові й розуміння...». Справді необхідно, хоч і дорослим теж потрібні любов і щастя, але це зовсім не означає, що вони мають на них право, яке може бути гарантоване державою.
Ведучи мову про права дитини, слід узяти до уваги кілька основних положень:
1. Права дитини належать до категорії прав людини і випливають із гідності й неповторності дитини як людської особистості.
2. Права дитини не слід ототожнювати з її елементарними потребами. Не
існує права на виховання в щасливій сім’ї або права на любов, хоча це надзвичайно важливі потреби для кожної людини, а особливо для дитини.
3. Про права дитини, так само як і про права людини, слід говорити з погляду взаємин «влада — особистість». Якщо дитина має право, значить,
держава зобов’язана забезпечити йому можливість цим правом скористатися. Наприклад, право на навчання означає, що держава гарантує кожному доступ до освіти, розробляє програми навчання, готує вчительські
кадри і т.д. Держава створює систему освіти і розробляє правила, що регулюють її функціонування.
4. Права дитини, як і права людини, підлягають обмеженням, але тільки
таким, які передбачені законом і необхідні в демократичному суспільстві
на користь державної безпеки і суспільного спокою, з метою запобігання
безчинствам і злочинності, для захисту здоров’я і моральності або захисту прав і свобод інших осіб. Беззастережно, без будь–яких винятків, має
дотримуватися тільки заборона застосування катувань, рабства й утримання в підневільному становищі.
5. Якщо дитина/людина має певне право, то повинні існувати процедури його виконання (вимоги). Наявність права означає можливість
пред’явлення претензій/оскарження, інакше право залишається пустою
декларацією.
6. Права дитини не слід розглядати крізь призму стосунків «батьки — дитина».
’

Book_OON_CCF.indd 78

78

10.06.2009 14:18:25

Діти підлягають владі батьків, і саме батьки в першу чергу ухвалюють
рішення про їх виховання і світогляд. У батьків можуть бути найрізноманітніші уявлення про те, як виховувати свою дитину, і держава не
може втручатися в це, хіба що батьки не виконують своїх обов’язків у
ставленні до дитини або зловживають своєю владою над нею. На цю тему
висловлюються документи з прав людини/дитини, зокрема, Європейська
конвенція, ст. 2 протоколу № 1 «(...) Держава при здійсненні функцій, які
вона бере на себе в галузі освіти і навчання, поважає право батьків забезпечувати таку освіту і таке навчання, які відповідають їхнім релігійним і філософським переконанням»; Міжнародний пакт про цивільні і
політичні права, ст. 18 & 4: «Держави, що беруть участь у цьому Пакті,
зобов’язуються поважати свободу батьків і у відповідних випадках законних опікунів забезпечувати релігійне та моральне виховання своїх
дітей відповідно до своїх власних переконань». У Конвенції про права
дитини в ст. 5 говориться: «Держави–учасники поважають відповідальність, права та обов’язки батьків (...) належним чином управляти і керувати дитиною у здійсненні її прав, визнаних цією Конвенцією»; ст. 18:
«1. Держави–учасники докладають усіх можливих зусиль до того, щоб
забезпечити визнання загальної і однакової відповідальності обох батьків за виховання і розвиток дитини. (...) Якнайкращі інтереси дитини
є предметом їхньої основної турботи. 2.З метою гарантії та сприяння
здійсненню прав, викладених у цій Конвенції, держави–учасники надають батькам і законним опікунам належну допомогу у виконанні своїх
обов’язків щодо виховання дітей і забезпечують розвиток мережі дитячих установ».
За ст.48 Конституції Республіки Польща: «Батьки мають право виховувати дітей згідно зі своїми переконаннями. Це виховання має враховувати міру зрілості дитини, а також свободу її совісті і віросповідання,
так само як і її переконання. Обмеження або позбавлення батьківських
прав може настати тільки у випадках, визначених законом, і тільки на
підставі судового рішення, що вступило в законну силу».
З наведених вище цитат однозначно виходить, що права дитини ні в якому разі не ставлять під загрозу авторитет дорослих і автономність сім’ї,
як стверджують деякі політики та педагоги. Вони забувають про те, що
держава, визнаючи принцип автономності сім’ї, втручається в сімейні
стосунки тільки в особливих випадках, передбачених законом.
Сімейні стосунки, зокрема взаємини «батьки — діти», є приватними, забарвленими емоційно і важко піддаються кодифікуванню. Батьки, які не
люблять своїх дітей, не можуть понести за це покарання. Вони можуть
з’явитися перед судом тільки тоді, коли ними був порушений закон, тобто якщо вони зловживають батьківською владою або нехтують батьківськими обов’язками. Втручання суду — це не форма покарання батьків, це
міра забезпечення порушеного блага дитини, що для неї особисто нерідко
обертається покаранням, наприклад, влаштуванням у дитячий будинок.
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І це єдиний випадок суперечності між правами дитини і правами батьків.
На щастя, таке трапляється не дуже часто.
7.Батьки є законними опікунами дитини і представляють її перед державними органами, також і в разі порушення їхніх прав.
Якщо батьки не в змозі піклуватися про дитину, держава зобов’язана надати їй соціальну опіку. Наприклад, с. 72 Конституції Республіки Польща проголошує: «Дитина, позбавлена батьківської турботи, має право
на опіку і допомогу з боку органів державної влади».
«Республіка Польща забезпечує охорону прав дитини. Кожен має право
вимагати від органів державної влади захисту дитини від насильства,
жорстокості, експлуатації і морального розтління».
8.Права дитини, як і права людини, визнаються кожним і не залежать від
виконання ним обов’язків.
Не можна позбавити прав, так само, як і не можна припинити їх дію.
Якщо дитина не виконує своїх обов’язків, її можна покарати, наприклад,
позбавивши заохочення або привілеїв, але не можна позбавляти дитину
прав.
9.Права дитини не випливають із яких–небудь виховних концепцій або
теорій. Поняття «права дитини» не слід ототожнювати з антипедагогікою, «партнерським» або «безстресовим» вихованням.
Отже, права дитини — це загальному розумінні права людини, з тією
лише різницею, що деякими правами діти починають користуватися у
міру дозрівання й усвідомлення свого становища. Не володіючи здатністю здійснювати правові дії, діти не можуть самі добиватися реалізації
своїх прав. Від їхнього імені діють батьки або законні опікуни.
Поняття «зрілість дитини» має оцінні орієнтири, що ускладнює вироблення чітких настанов. Правосуддя ж уникає психолого–соціологічних
критеріїв, наслідком чого є жорсткі вікові рамки, що визначають момент
отримання статусу «зрілості», тобто здатності здійснювати певні дії або
ухвалювати рішення, причому, ці рамки коливаються в різних сферах
польського права.
Наприклад, у Польщі діти отримують обмежену дієздатність у віці тринадцяти років (ст. 15 Цивільного кодексу); у 16 років молода людина
сама виражає згоду на проведення медичних обстежень або госпіталізацію; судові дії у разі кримінальних порушень відповідно до Закону «Про
поводження з неповнолітніми» (ст. 1 & 1 Закону) розповсюджуються на
осіб у віці від 13 до 17 років. Проте якщо неповнолітній скоїв злочин, описаний у ст. 10 Кримінального кодексу, по досягненню 15 років він може
відповідати за Кримінальним кодексом. Повну дієздатність отримують
особи, яким минуло 18 років (ст. 11 Цивільного кодексу).
Той факт, що права дитини обумовлюються в Конституції (ст. 72), має,
безперечно, велике значення. З іншого боку, розміщення статті про пра’
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ва дитини в розділі, що стосується економічних, соціальних і культурних прав, може, на жаль, створювати враження, що права дитини не те
ж саме, що права людини. Хіба що законодавець розуміє під цим терміном права людини плюс права на особливий (соціальний) захист і опіку,
пов’язані з незрілістю дитини та браком здатності захищати свої права.
Закінчуючи вступні зауваження про права дитини, слід звернути увагу
на проблему здійснення прав. «Мати право» означає можливість заявляти претензію, вимагати від влади реалізації даного права. Тому самого
викладу права в законі замало. Повинні існувати процедури здійснення
прав, а діти і їхні законні представники, як правило, батьки повинні знати, які є права і де та як добиватися їх виконання.
З іншого боку, в тих випадках, коли порушено інтереси дитини, слід, по
можливості, користуватися загальноприйнятими процедурами вирішення конфліктів.
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Додаток 4

Права людини і толерантність
Сергій Буров

Немає єдиного і чіткого визначення поняття «права людини». Це поняття
формувалося протягом багатовікової історії людства. Ще за часів стародавньої Греції філософи–стоїки стверджували: «Права не є конкретними
привілеями громадян у конкретних містах, але є чимось, наданим людській істоті, хай де б вона була, вже на підставі того, що вона є людською
і розумною». Права Людини належать кожній людині вже тому, що вона
народилась людиною. Права Людини не можна купити, заробити чи успадкувати. Тому Права Людини — це «природні права» кожної людини.
Ось яке визначення дають автори Посібника з навчання правам людини
за участі молоді «Компас»: «Права людини подібні броні: вони захищають вас; вони подібні правилам, оскільки говорять вам, як можна себе
вести; вони подібні суддям, тому що ви можете до них закликати. Вони
абстрактні, як емоції, і як емоції вони належать кожному, і існують,
хоч би що навколо відбувалося. Вони подібні природі, тому що їх можна
зневажати; і подібні духу, тому що їх неможливо розрушити. Подібно
часу, вони однаково стосуються всіх нас: багатих і бідних, старих і молодих, білих та чорних, високих та низькорослих. Вони пропонують нам
повагу і вимагають, щоб ми ставилися з повагою до інших. Вони подібні
добру, правді та справедливості: ми розходимось у їх визначенні, але, побачивши, впізнаємо їх».1
Категорія прав людини діє виключно у стосунках між людиною і владою.
Права людини — це межі влади. Вони визначають ту сферу життєдіяльності людини, в яку влада (держава) не може втручатись, і ті обов’язки,
які має держава щодо людини.
Толерантність має так звану горизонтальну природу і стосується взаємин
між людьми. Стосунки між людиною і владою передбачають особливий
зміст: «...Концепція прав людини ґрунтується на трьох положеннях: по–
перше, кожна влада обмежена; по–друге, кожна людина має свій автономний світ, втручатися в який не може жодна сила; по–третє, кожна
людина, захищаючи свої права, може висунути претензії до держави».2
Вступаючи у складні взаємини один з одним, ми зазвичай перебуваємо у
стані конфлікту прав. Це означає, що, будучи вільними за своєю природою, ми в багатьох випадках переступаємо поріг недоторканності іншої
особи, втручаємося в її приватний світ. Наприклад, виражаючи власні
погляди (словом або поведінкою), ми раптом можемо образити іншу людину. Але не обов’язково таке втручання є негативним. Індивідуальним
1
2

Ïîñ³áíèê ç íàâ÷àííÿ ïðàâ ëþäèíè çà ó÷àñò³ ìîëîä³ «Êîìïàñ», www.eycb.coe.int/compass/contens
Â³êòîð Îñÿòèíñüêèé, «Ââåäåííÿ ó êîíöåïö³þ ïðàâ ëþäèíè», Çà ìàòåð³àëàìè Âèùîãî Ì³æíàðîäíîãî êóðñó çàõèñòó
ïðàâ ëþäèíè, Ãåëüñ³íêñüêà Ôóíäàö³ÿ ïðàâ ëþäèíè (Âàðøàâà, Ïîëüùà).
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«людським світам» притаманно поєднуватися, коли виникають почуття
любові, кохання, дружби... Людина за власним бажанням відкриває для
іншої людини певні сфери свого приватного світу, обережно ступаючи за
поріг відкритих дверей чарівного світу навпроти. І тут ми зустрічаємося
з витоками толерантності. Бо, відгукуючись на взаємні запрошення до
приватних світів, ми не тільки внутрішньо багатіємо, але й мусимо поступатися. Поступатися частинкою свого індивідуального світу, частинкою
своєї свободи.
Між державою і людиною діють стосунки іншого плану. По–перше, державу створили люди для себе заради безпеки власних приватних світів,
погодившись обмежити певною мірою свої свободи — віддаючи частину
приватної власності, сплачуючи податки, дотримуючись законів, підкоряючись рішенню суду і т.п. Держава виконує функції регулятора і захисника, що діє за дорученням людей. Таким чином, ми не можемо терпимо (толерантно) ставитись до державних інституцій. Доручивши їм
власну безпеку, заплативши за це шматочком власної свободи, ми мусимо
висувати претензії до держави, якщо вона не виконує свої функції. Саме
індивідуальні свобода, автономність і можливість висувати претензії характеризує стосунки між людиною і державою: «...Раб — слуга завжди
просить, вільний індивідуум вимагає. Вимога є важливим компонентом людської гідності. Захист гідності, у свою чергу, є однією з основних функцій захисту прав»3.
Незважаючи на те, що полем дії прав людини є стосунки між владою і людиною, а толерантність діє у так званих горизонтальних відносинах, вона
є надзвичайно важливою для концепції прав людини.
Повернемося до витоків. Джерелом прав людини є гідність. Наші почуття, як лакмусовий папірець, одразу реагують на ті випадки, коли з нами
грубо поводяться, принижують, кривдять нас, використовуючи службове
положення, високий ранг, нашу залежність у певній ситуації від дій чиновника, державного посадовця. Якщо страждає наша людська гідність,
значить, права людини порушуються. «Людська гідність випливає із самої суті людськості, вона притаманна і немовляті, яке ще не встигло
нічого вчинити, і запеклому злочинцю. Людська гідність — це не те
саме, що гідність особиста — поняття, близьке до поняття честі.
Особисту гідність ми заробляємо самі, вона зростає, якщо ми поводимося благородно, і падає, якщо ми вчиняємо підлість».4
Толерантність має ті самі джерела. Кожна людина, її погляди, переконання, індивідуальні риси заслуговують поваги вже тому, що за своєю
природою вона є людиною. У цьому сенсі є два підходи до розуміння толерантності: «негативна толерантність» і «позитивна толерантність».
3
4

Â³êòîð Îñÿòèíñüêèé, «Ââåäåííÿ ó êîíöåïö³þ ïðàâ ëþäèíè», Çà ìàòåð³àëàìè Âèùîãî Ì³æíàðîäíîãî êóðñó çàõèñòó
ïðàâ ëþäèíè, Ãåëüñ³íêñüêà Ôóíäàö³ÿ ïðàâ ëþäèíè (Âàðøàâà, Ïîëüùà).
Ìàðåê Íîâèöüêèé, «Ùî òàêå ïðàâà ëþäèíè», Çà ìàòåð³àëàìè Âèùîãî Ì³æíàðîäíîãî êóðñó çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè,
Ãåëüñ³íêñüêà Ôóíäàö³ÿ ïðàâ ëþäèíè (Âàðøàâà, Ïîëüùà).
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Перша з них передбачає ігнорування того, що нам не подобається або є не
звичним для нас в іншій людині. «Позитивна толерантність» пов’язана з
самореалізацією та самовдосконаленням людини, і займає більш високий
рівень цивілізаційного розвитку. «Позитивна толерантність» передбачає
не просто терпимість, але й намагання зрозуміти, дослідити світ іншої
людини. І це є шлях до внутрішнього збагачення. Такий досвід є досвідом
Творця, яким керує любов до ближнього.
Взаємодоповненням для концепції прав людини і поняття «толерантність» є розуміння принципу рівності.
Права людини однаково належать кожній людині незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, стану здоров’я, майнового стану та
інших відмінностей. Таким чином, Права Людини — універсальні. Із універсальності прав випливає дуже важливий принцип, на якому ґрунтуються Права Людини, — рівність. Всі люди рівні вже в тому, що вони люди.
Толерантне ставлення ґрунтується також на постулаті рівності, і саме
ідея рівності стала основоположною в еволюції розвитку прав людини, у
формуванні сучасної концепції прав людини.
У різні історичні часи рівність трактували по–різному, так само, як ця
ідея і в устах сучасних політиків означає різні речі. На початку цього нарису згадувалися філософи–стоїки У їхніх твердженнях простежується
ідея права — як загальна приналежність. Послідовниками стоїків були
римські законники, зосібна Цицерон, який переклав філософські ідеї
юридичною латиною. Римляни розвинули правову систему, головною засадою якої була рівність усіх вільних — не рабів.
Трансформація принципу рівності до більш сучасного його розуміння відбувається в епоху просвітництва. Новий підхід до рівності здобув
своє відображення у «Декларації прав людини і громадянина»: «Люди
народжуються й залишаються вільними і рівними у правах. Суспільні
відмінності можуть ґрунтуватись лише на суспільному пожитку»5 та
у «Декларації незалежності США»: «Ми виходимо із тієї самоочевидної
істини, що всі люди створені рівними і наділені їхнім Творцем означеними невідчужуваними правами, до яких належить життя, свобода і прагнення щастя».6
У цих самих документах уперше з’явилися «права першої генерації (покоління)». Це були особисті (громадянські) і політичні права.
Однак згодом принцип рівності набуває різних політичних забарвлень.
Спроби політичного втілення рівності у різних політичних системах, як
правило, «...призводили до ще більшого кровопролиття, диктатури, експлуатації та економічного занепаду».7
5
6
7

Ïðèéíÿòà Óñòàíîâ÷èìè çáîðàìè 26 ñåðïíÿ 1789 ð. (ïåðåêëàä Àâò. — íåîô³ö³éíèé).
«Äåêëàðàö³ÿ íåçàëåæíîñò³ ÑØÀ», Êîíãðåñ ÑØÀ, 4 ëèïíÿ 1776 ð. (ïåðåêëàä Àâò. — íåîô³ö³éíèé).
Â³êòîð Îñÿòèíñüêèé, «Ïðàâà ëþäèíè ó ÕÕ² ñòîë³òò³», Çà ìàòåð³àëàìè Âèùîãî Ì³æíàðîäíîãî êóðñó çàõèñòó ïðàâ
ëþäèíè, Ãåëüñ³íêñüêà Ôóíäàö³ÿ ïðàâ ëþäèíè (Âàðøàâà, Ïîëüùà).
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«...Слово рівність на вустах політика може означати різні речі. Якщо
про рівність говорить людина — трохи спрощуючи — з комуністичним
походженням, вона має на увазі рівність щодо грошей, які належать
кожному, та негрошових засобів, життєвих умов. Яскравим прикладом
такого підходу був лозунг «У нас усіх однакові шлунки», тобто кожному належить одне й те саме.
Для соціалістів рівність означає рівність можливостей. Вступаючи в
життя, у людей повинні складатися рівні можливості, потім здібні й
працелюбні досягнуть успіху, тоді як інші не зроблять кар’єри, але на
старті всі повинні мати рівні можливості. Таке мислення з’являється
в концепції прав людини при розгляді питань прав осіб, що належать до
національних і громадянських меншин.
Зрештою, ліберал розуміє рівність як рівність прав і рівність перед законом. Поняття рівності прав дуже близьке за своїм значенням забороні
дискримінації. А дискримінація — це будь–яка, що не має раціонального
обґрунтування, побудована на підставі фізичних або біологічних ознак,
диференціація прав або право чинності. Для прикладу: не можна вважати дискримінацією заборону на управління автомобілем незрячим, оскільки така заборона має раціональне обґрунтування. Але заборона видавати права на управління транспортом блондинкам або циганам буде
дискримінаційною...»8
Заборона дискримінації сьогодні — це категорія, що належить до сучасної концепції прав людини і є юридичною нормою, покликаною захищати
кожного індивідуума від будь–якої спроби влади обмежити його у правах
без раціонального обґрунтування. Свобода від дискримінації випливає з
універсальної ідеї прав людини, яка у свою чергу з’являється одразу після Другої світової війни, зі створенням Організації Об’єднаних Націй та
ухваленням 10 грудня 1948 року Загальної Декларації прав людини. «...
Універсальна ідея прав людини з’явилася одразу після ІІ світової війни.
Вона розглядалась як засіб, що дозволить запобігти відродженню фашизму та інших форм авторитарного правління, досить розповсюджених у
довоєнному світі. Вона покликана була звести нанівець небезпеку такої
ситуації, коли — як це було у гітлерівській Німеччині — законно обраний уряд міг вчиняти злочини і жорстокості від імені правлячої більшості...».9
Але навіть універсальна ідея прав людини не в змозі подолати нерівність
у ставленні людей одне до одного. Завжди і в будь–якому суспільстві є ті,
хто залишається знехтуваними, групи людей, до яких, в силу укорінення
багатовіковою історією стереотипів, із презирством ставиться суспільство.
За таких обставин вистачить невеликих зусиль навіть демократичній
8
9

Ìàðåê Íîâèöüêèé, «Ùî òàêå ïðàâà ëþäèíè», Çà ìàòåð³àëàìè Âèùîãî Ì³æíàðîäíîãî êóðñó çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè,
Ãåëüñ³íêñüêà Ôóíäàö³ÿ ïðàâ ëþäèíè (Âàðøàâà, Ïîëüùà).
Â³êòîð Îñÿòèíñüêèé, «Ïðàâà ëþäèíè ó ÕÕ² ñòîë³òò³», Çà ìàòåð³àëàìè Âèùîãî Ì³æíàðîäíîãî êóðñó çàõèñòó ïðàâ
ëþäèíè, Ãåëüñ³íêñüêà Ôóíäàö³ÿ ïðàâ ëþäèíè (Âàðøàâà, Ïîëüùà).
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владі для того, щоб нарешті знайти нібито «раціональне обґрунтування»
насправді нераціональної диференціації. Досить найменшого прояву авторитаризму з боку влади, і вона знайде спосіб «зіткнути лобами» своїх підопічних, які, за умови упередженості у взаємних стосунках, легко перетворяться із громадян на маріонеток.
Отже, толерантність — це не просто ставлення, принцип, це спосіб порятунку. Це відправна точка для громадянської дії. Жодна гуманістична
система не матиме сенсу, якщо не існуватимуть ненасильницькі способи
її підтримки. Виховання толерантності є одним із таких способів. Сама
толерантність є якістю борця за права людини.

’
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Додаток 5
ПРАВА ЛЮДИНИ. ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА
#15, 2004 (ТРАВЕНЬ)

Права дітей та молоді. МОВОЮ ПРАВ ЛЮДИНИ...
Сергій Буров (м. Чернігів)
«Наші права і свободи — це щит, який захищає нас, нашу людську гідність від зазіхань із боку держави. Права Людини не в
змозі надати нам гарантії, що нас будуть любити і плекати,
не гарантують ні щастя в житті, ні справедливості або хоча б
найменшого достатку — вони лише захищають нас від принижень і зазіхань на нашу гідність і то лише з боку одного, але найсильнішого порушника, тобто державної влади, що в демократії
означає волю більшості».
Марек Новицький

Право, Права та Свободи Людини
Що означає — «Права людини»? Дуже важко дати однозначне визначення цього поняття. Почнемо з терміну «право». Існує два підходи до його
розуміння. За першим «право» вбачається системою (сукупністю) всіх
нормативних актів держави, які встановлені, забезпечуються та охороняються державою. В такому розумінні «право» означає нормативний
документ — закон, положення, наказ, розпорядження і т.п. За другим
підходом ми трактуємо «право» з точки зору моралі, як справедливість.
У цьому розумінні справедливість — саме те слово, що є визначальним
у первинній сутності поняття «право». Саме так «право» розуміли наші
предки: «Пошукаємо собі князя, що володів би нами і судив би по праву...» («Повість минулих літ»). Відомо, що латинський корінь слова
«Jus» (справедливість), є твірним щодо слова «юстиція».
Отже, поняття «право» можна розглядати з точки зору нормативного підходу і з точки зору моралі. Чому так? Напевно, тому, що правила, які
створюються й існують у державі, мають бути справедливими, такими,
що захищають людину, створюють для неї нормальні умови існування та
діяльності. Звичайно, може трапитися і несправедливий закон, але, як
висловився Цицерон: «Несправедливий закон не створює права».
В юридичній науці право розрізняють: об’єктивне і суб’єктивне. Якщо
ми говоримо про об’єктивне право (англ. The Law), то маємо на увазі систему правил поведінки, що існують у державі і втілені в законах держави. Якщо ж говоримо про суб’єктивне право (англ. Right), то маємо на
увазі суб’єктивні можливості та обов’язки кожного окремого громадянина. Суб’єктивне право охоплює і те, що ми називаємо правами людини.
Суб’єктивні права — права конкретних суб’єктів.
Що ж таке права людини? Немає єдиного і чіткого визначення цього поняття. Спробуйте дати його самі, ознайомившись із характеристикою–за-
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гадкою, яку дають автори Посібника з навчання прав людини за участі
молоді «Компас»: «Права людини подібні броні: вони захищають вас;
вони подібні правилам, оскільки говорять вам, як можна себе вести; вони
подібні суддям, тому що ви можете до них закликати. Вони абстрактні, як емоції, і як емоції вони належать кожному, і існують, хоч би що
навколо відбувалося. Вони подібні природі, тому що їх можна зневажати; і подібні духу, тому що їх неможливо розрушити. Подібно часу, вони
однаково стосуються сіх нас: багатих і бідних, старих і молодих, білих
та чорних, високих та низькорослих. Вони пропонують нам повагу і вимагають, щоб ми ставилися з повагою до інших. Вони подібні добру, правді та справедливості: ми розходимось у їх визначенні, але, побачивши,
впізнаємо їх».[1]
Ну як? Можете пояснити, що таке права людини?
Поняття «права людини» формувалося протягом багатовікової історії
людства. Ще за часів стародавньої Греції філософи–стоїки стверджували: «Права не є конкретними привілеями громадян у конкретних містах,
але є чимось, наданим людській істоті, хоч де б вона була, вже на підставі
того, що вона є людською і розумною». Отже, першою ознакою прав людини є те, що вони належать кожній людині вже тому, що вона народилася людиною. Права лдини не можна купити, заробити чи успадкувати.
Тому права людини — це «природні права» кожної людини.
Права людини однакові для кожної людини незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, стану здоров’я, майнового стану
та інших відмінностей. Таким чином, права людини — універсальні. Із
універсальності прав випливає дуже важливий принцип, на якому ґрунтуються права людини, — рівність. Всі люди рівні хоча б у тому, що вони
люди.
Права людини неподільні. Різні права пов’язані між собою. Здійснення
одного права, як правило, залежить від дотримання інших і немає жодного права, яке б вважалося важливішим за інше.
Оскільки права людини стосуються самого факту людського існування,
їх не можна відняти, їх не можна втратити. Тому, більшість прав людини є невід’ємними. «Підписаний людиною документ, у якому вона відмовляється від особистої свободи і переходить до когось у рабство, не має
ніякого сенсу. Але ми можемо розпорядитися своїм майном та обмежити
своє право власності, оскільки право власності не є невід’ємним правом
людини»[2] Права людини можуть бути лише обмежені заради безпеки
інших, заради прав інших людей. Наприклад, обмеження свободи людини, яка скоїла злочин, обмеження прав під час військових дій, надзвичайного стану. Єдиним винятком із цього є свобода від рабства, катувань
та жорстокого, принизливого для гідності людини поводження і покарання. Це право не може обмежуватися за жодних обставин.
’
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Джерелом Прав Людини є людська гідність. Наші почуття, як лакмусовий папірець, одразу реагують на ті випадки, коли з нами грубо поводяться, принижують, кривдять нас, використовуючи службове положення, високий ранг, нашу залежність у певній ситуації від дій чиновника,
державного посадовця. Якщо страждає наша людська гідність, значить,
права людини порушуються. «Людська гідність випливає із самої суті
людськості, вона притаманна і немовляті, яке ще не встигло нічого
вчинити, і запеклому злочинцю. Людська гідність — це не те саме, що
гідність особиста — поняття, близьке до поняття честі. Особисту гідність ми заробляємо самі, вона зростає, якщо ми поводимося благородно,
і падає, якщо ми вчиняємо підлість». (Марек Новицький).
Дуже важливою характерною рисою прав людини є те, що вони діють у
взаємовідносинах «влада — людина». Права людини — це межі влади.
Вони визначають ту сферу життєдіяльності людини, в яку влада (держава) не може втручатись, і ті обов’язки, які має держава щодо людини.
Як бачите, права людини — поняття не стільки складне, скільки багатогранне. Права людини є не лише предметом юридичної науки. Щоб розуміти природу прав людини, необхідно звертатися до філософії, етики,
політичних наук. Але все починається з історії.
Передумови:
Ще у стародавній Греції з’явилась ідея права як загальної приналежності. Її висунули філософи–стоїки, котрі стверджували, що права не є
конкретними привілеями громадян у конкретних містах, але чимось, наданим людській істоті, хай де б вона не була, вже на тій підставі, що вона
є людською і розумною». Послідовниками стоїків були римські законники, зокрема Цицерон, який переклав філософські ідеї юридичною латиною. Римляни розвинули правову систему, головною засадою якої була
рівність усіх вільних (тобто не рабів).[3]
Лінія часу в історії прав людини (див. таблицю на наступній сторінці,
де відображені лише деякі основні історичні дати в історії прав людини)
Міжнародний Білль про права людини
Загальна декларація прав людини не була документом для обов’язкового
дотримання і виконання державами. Такими документами стали міжнародні пакти, конвенції. Загальну декларацію прав людини і два Міжнародних пакти 1966 року називають Міжнародною Хартією прав людини.
Міжнародний Білль про права людини складається з трьох документів, вироблених у рамках ООН. Це Загальна декларація прав людини (10
грудня 1948 р.), Міжнародний пакт про громадянські й політичні права
(16 грудня 1966 р.), Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права (16 грудня 1966 р.).
Далі наведено деякі положення цих документів у спрощеному варіанті.
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Із Загальної Декларації прав людини:
d право на життя, свободу й особисту недоторканність;
d рівність перед законом;
d свобода пересування і вибору місця проживання;
d заборона катувань та жорстокого, нелюдського чи принизливого для
людської гідності поводження;
d право на пошук притулку в інших країнах;
d свобода думки, віросповідання і релігії;
d право на володіння майном;
d право на голосування та участь в управлінні;
d право на освіту;
d право на працю і створення профспілок;
d право на відповідний стандарт життєвого рівня;
d право на охорону здоров’я;
d право на участь у культурному житті.
Важливі дати:
1215 р. Англійська знать і представники духовенства повстали супроти зловживань влади короля Іоанна І і змусили його погодитись у подальшому правити за законом,
склавши Велику Хартію вільності (Magna Charta)
1689 р. «Білль про права» — документ, що був прийнятий в Англії і заклав підвалини першої
конституційної монархії
1776 р. Декларація незалежності США
1789 р. Декларація прав людини і громадянина у Франції
Перші міжнародні угоди
Поч.
Рабство в Англії оголошено поза законом
ХІХ ст.
1814 р. Британський та Французький уряди підписали Паризький договір про співпрацю з
метою ліквідації работоргівлі
1890 р. Під час Брюссельської конференції 1890 р. був підписаний Акт проти рабства, що
пізніше ратифікували вісімнадцять держав
1864 р., Перші Женевські конвенції
1929 р.
1899 р. Гаазька конвенція
Поява і робота першої організації
1919 р. Створення Ліги націй
1926 р. Ліга націй прийняла Міжнародну Конвенцію щодо відміни рабства
1945 р. Створено Організацію Об’єднаних Націй
10.12.
Прийняття Генеральною Асамблеєю ООН «Загальної декларації прав людини»
1948 р.
1950 р. Прийняття Європейської Конвенції про захист прав людини
1951 р. Конвенція про статус біженців
1952 р. Конвенція про політичні права жінок
1954 р. Конвенція про статус осіб без громадянства
1959 р. Декларація прав дитини
1961 р. Європейська соціальна хартія
1965 р. Міжнародна Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
1966 р. Прийняття Міжнародного пакту про громадянські та політичні права
1966 р. Прийняття Міжнародного пакту про соціальні, економічні та культурні права
’
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1969 р.
1970 р.
1973 р.
1975/
76 р.р.
1980 р.
1981 р.
1983 р.
1985 р.
1985 р.
1987 р.
1989 р.
1989 р.
1995 р.

Американська конвенція прав людини
Декларація про розумово відсталих осіб
Міжнародна конвенція про заборону і покарання злочинів апартеїду
Фінальний Акт, Гельсінкі (Конференція з безпеки та співробітництва в Європі)
Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над
дітьми та про поновлення опіки над дітьми
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації проти жінок
Африканська Хартія прав людини і прав народів
Загальна Ісламська Декларація прав людини (Ліга Арабських держав)
Декларація основних принципів справедливості щодо жертв злочинів та зловживань
Мінімальні стандартні правила ООН щодо здійснення правосуддя стосовно неповнолітніх («Пекінські правила»)
Рекомендації R(87)21 щодо допомоги жертвам запобігання переслідуванням
Конвенція ООН про права дитини
Європейська конвенція про здійснення прав дітей (08.09.1995 р.) [4]

З Міжнародного пакту про громадянські і політичні права:
d право на життя (ст.6);
d заборона застосування катувань і жорстокого, нелюдського чи принизливого для людської гідності поводження або покарання (ст.7);
d заборона утримання в рабстві і підневільному стані (ст.8);
d заборона примусової праці (ст.8, п.3);
d право наособисту недоторканність (ст. 9 і 11);
d свобода пересування і право на вибір місця проживання (ст. 12);
d захист іноземців у випадку депортації (ст. 13);
d право на справедливий публічний розгляд у суді (ст.14);
d заборона визнання винним у скоєнні якого–небудь карного злочину,
який за чинним у момент його скоєння законодавством не був карним
злочином (ст.15);
d право на визнання правосуб’єктності (ст.16);
d право на невтручання в особисте життя (ст.17);
d свобода думки, совісті і релігії (ст.18);
d право на вільне вираження своєї думки (ст.19 і 20);
d свобода мирних зібрань та свобода об’єднань (ст. 21 і 22);
d право на одруження і право створювати родину (ст. 23);
d право дитини на такі засоби захисту, яких вона потребує як малолітня
(ст.24);
d публічні права, у тому числі право доступу до державної служби
(ст.25);
d заборона дискримінації (ст.26);
d особливі права етнічних, релігійних і мовних меншостей (ст.27);
З Міжнародного пакту про економічні соціальні і культурні права:
d право на працю (ст.6);
d право на створення профспілок і вступ до них (ст.8);
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право на соціальне забезпечення (ст. 9);охорона родини (ст. 10);
право на достатній життєвий рівень (ст. 11);
право на охорону здоров’я (ст. 12);
право на освіту (ст. 13);
право на участь у культурному житті і право на користування результатами наукового прогресу і на захист інтересів, що випливають із
творчої авторської діяльності (ст. 15).[5]

Історично виникла класифікація прав людини на особисті і політичні
(права першої генерації), соціальні, економічні, культурні (права другої
генерації). Права третьої генерації — це права груп — народів і т.п. Зараз
про них говорять, але їх природа ще не досліджена.
Права людини у національному законодавстві України
ІІ розділ Конституції України закріплює й гарантує основні права та свободи людини і громадянина.
Особисті права і свободи
d Невід’ємне право на життя (ст. 27)
d Право людини на повагу до його гідності (ст. 28)
d Право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29)
d Право не недоторканність житла (ст. 30)
d Право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та
іншої кореспонденції (ст. 31)
d Право на невтручання у приватне та сімейне життя (ст. 32)
d Право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання (ст. 33)
d Право на свободу думки та слова (ст. 34)
d Право на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35)
d Право на освіту (ст. 53);
d Право людини на вільний і всебічний розвиток її особистості (ст. 23);
Політичні права та свободи
d Право на об’єднання у політичні партії та громадські організації (ст. 36);
d Право брати участь в управлінні державними справами (ст. 38);
d Право на мирні збори, міітинги та демонстрації (ст. 39);
d Право на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування (ст. 40);
Соціальні, економічні, культурні права
d Право кожного володіти, користуватися, розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41)
d Право на працю (ст. 43)
d Право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів
(ст. 44)
d Право на відпочинок (ст. 45)
d Право на соціальний захист (ст.46)
d Право на житло (ст. 47)
d Право на достатній життєвий рівень (ст. 48)
’
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d Право на охорону здоров’я (ст. 49)
d Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля (ст. 50)
d Гарантування ґрунтованого на вільній згоді шлюбу, захисту материнства, дитинства й сім’ї (ст. 51, ст. 52)
d Гарантування свободи творчої діяльності (ст. 54)
Які права мають молоді люди?
Молода людина в першу чергу має ті права, які належать кожній людині.
На національному рівні основним документом, що визначає права людини
в Україні, є Конституція України (ІІ розділ. Права, свободи та обов’язки
людини і громадянина). Також Україна підписала та ратифікувала низку
важливих міжнародних документів щодо прав людини. Серед них «Загальна декларація прав людини», «Міжнародний пакт про громадянські та політичні права», «Міжнародний пакт про соціальні та економічні
права», «Європейська конвенція захисту прав людини», «Конвенція ООН
про права дитини» та багато інших. Це означає, що ці міжнародні документи є частиною законодавства України, наша держава зобов’язана їх
виконувати, а Конституція і закони держави не можуть суперечити цим
міжнародним документам.
Отже, ми не можемо виділити якихось окремих документів, що стосуються прав молодої людини. Ані на міжнародному, ані на національному рівні молодь не визначається окремою групою, яка б мала так звані «права
молоді».
Як окрему групу можна виділити дітей. Таким чином, молоді люди, які
ще не досягли 18–річного віку, мають права, зазначені в Конвенції про
права дитини.

_____________________
[1] Ïîñ³áíèê ç íàâ÷àííÿ ïðàâ ëþäèíè çà ó÷àñò³ ìîëîä³ «Êîìïàñ», www.eycb.coe.int/compass/contents
[2] Ìàðåê Íîâèöüêèé, «Ùî òàêå ïðàâà ëþäèíè?», ìàòåð³àëè ëåêö³¿ ï³ä ÷àñ Âèùîãî Ì³æíàðîäíîãî êóðñó ïðàâ ëþäèíè
Ãåëüñ³íêñüêî¿ Ôóíäàö³¿ ïðàâ ëþäèíè, Ïîëüùà.
[3] ²íôîðìàö³éíî–ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê «Ïðàâà äèòèíè — ïðàâà ëþäèíè», Ì³æíàðîäíà Ë³ãà ïðàâ ä³òåé òà ìîëîä³,
Çîðèíà Ãàëêîâñüêà, Êè¿â — 2000.
[4] Âèêîðèñòàí³ ìàòåð³àëè ïîñ³áíèêà «Ïðàâà äèòèíè — ïðàâà ëþäèíè», Ì³æíàðîäíà Ë³ãà ïðàâ ä³òåé òà ìîëîä³,
Çîðèíà Ãàëêîâñüêà, Êè¿â — 2000 ð.
[5] Ìàòåð³àë ï³äãîòîâëåíî íà îñíîâ³ Ïàêåòà «ÎÎÍ–îâñêàÿ ñèñòåìà çàùèòû ïðàâ ×åëîâåêà», Õåëüñèíêñêèé Ôîíä ïî
ïðàâàì ÷åëîâåêà, Âàðøàâà, 1997ð. (Ïåðåêëàä ç ðîñ. — ðåä. áþë.)
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ПРАВА ЛЮДИНИ. ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА
#15, 2004 (ТРАВЕНЬ)

Права дітей та молоді. ТИ — МОЛОДА ЛЮДИНА!
Сергій Буров (м. Чернігів)

Молодь, діти та Права Людини
Ти — молода людина! Ти — молода людина, незалежно від віку! Справедливо, на мій погляд, сказано: «Людина молода, доки вона себе такою
почуває».
Цікаво, що коли мова йде про права людини, також немає особливого значення вік людини. Ми володіємо правами людини вже тому, що ми —
люди. У цьому сенсі не має значення не тільки вік, а й стать, раса, колір
шкіри, релігія, мова, політичні або інші переконання, національне або
соціальне походження, приналежність до національних меншин, майнове положення, народження, стан здоров’я або інші ознаки.
Тим часом закономірним є те, що на шпальтах газет, по телебаченню,
радіо ми чуємо: «Права дитини», «Права національних меншин», «Права
біженців» і т.п. Це пов’язано з одним із головних завдань прав людини.
Права людини захищають.
Кого в першу чергу потрібно захищати? Звісно, тих хто самотужки зробити це не зможе, — слабших.
Особливі захист та безпека, найкращі умови для розвитку, особлива турбота
дітям, молодим людям — лише за цими критеріями можемо говорити про
відмінності за віком. Слід сказати, що ті ж самі критерії особливого ставлення виділяють і людей похилого віку. В народі кажуть, що «...стара людина,
як мала дитина...» А ще є справедливий вислів: «Моральне обличчя суспільства визначається його ставленням до дітей, престарілих, хворих, убогих».
Сьогодні існує досить велика кількість документів на національному та міжнародному рівнях, що проголошують і захищають права людини, в тому числі і специфічні права представників окремих груп людей. Наприклад, одним
із фундаментальних документів, що містить специфічні права представників такої групи людей, як діти, є Конвенція ООН про права дитини.
Що означає «Молодь»?
Ти — молода людина. Що це означає? Все ж таки, якого віку людей прийнято вважати молоддю? Насправді виявляється, що це важливо. Бо
пов’язано з існуванням специфічних прав для молодих людей певних вікових груп, що викликано особливостями фізичного та розумового розвитку. Виходячи із тих самих причин та заради безпеки, здорового розвитку, до певного віку існують певні обмеження прав молодих людей.
«У минулому взагалі не існувало поняття «молодь». Люди поділялися на «дітей», «дорослих», «людей похилого віку». Зараз молодь все більше отримує
’
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визнання як важлива група людей... Не існує єдиної думки про чіткий вік
«дитинства», «підліткового віку» або «молодості» й «дорослого віку». Наприклад, в Організації Об’єднаних Націй використовуються наступні терміни:
Діти: всі, кому не минуло 18 років
Підлітки: всі у віці від 10 до 19 років (молодший, середній і старший підлітковий вік)
Юнацтво: всі у віці 15–24 років
Молоді люди: всі у віці 10–24 років[1]
Досить заплутано, чи не так? Втім, вік має дуже важливе юридичне значення. З віком молода людина втрачає певні можливості, але водночас
набуває нових прав. З віком збільшується і відповідальність.
Зв’язок поколінь
Ти — молода людина! Ти маєш власне бачення світу, в якому будеш жити, виховувати своїх дітей. Ти маєш власні погляди на суспільні процеси, що відбуваються довкола тебе та у світі. «Твої погляди важливі, тому що ти — один із
тих, хто випробуватиме цей світ. Ти — один із перших, хто після падіння
Берлінської стіни закінчив школу або коледж, шукає роботу, сам вирішує,
чи обирати шлюб і чи заводити сім’ю у цьому новому суспільстві. Хоч би що
ти робив, світ, у який ти вступаєш, зовсім не схожий на той світ, що чекав
твоїх батьків, коли їм було стільки ж років, як тобі сьогодні».[2]
Світ стає іншим з кожним новим поколінням людей. Світ створює кожне
нове покоління людей. Нові умови життя, новітні технології, нові небезпеки та проблеми спонукають нас постійно діяти. Діяти, щоб вижити, почуватися вільною людиною, брати участь у створенні нового світу. Світу,
який ми передаємо наступним поколінням.
Який світ отримуєш ти — молода людина? Як ти його можеш охарактеризувати? Спробуй узяти аркуш паперу й написати на ньому ті характерні риси, притаманні, на твій погляд, світу сьогодні. Ти отримаєш власне
уявлення про навколишній світ. Тепер можеш узяти інший аркуш і позначити на ньому характерні риси світу майбутнього — яким він має бути,
на твій погляд. Отже, ти маєш два різних світи. Подумай, як саме ти діятимеш, аби світ став саме таким, яким він має бути, на твій погляд. Які
досягнення минулих поколінь будуть при цьому у пригоді?
Одним із таких досягнень, надбань минулих поколінь є права людини.
Люди завжди шукали шляхи взаєморозуміння, спільну мову — спільні
цінності, що будуть прийняті кожною людиною і не порушуватимуть її
поглядів та переконань. Такою спільною мовою стали права людини.
_____________________
[1] «Ìîëîäåæü â ìåíÿþùåìñÿ îáùåñòâå. Â ïîìîùü äèñêóññèè», 2001 ã. ÞÍÈÑÅÔ, Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ
ñêàóòñêîãî äâèæåíèÿ.
[2] «Ìîëîäåæü â ìåíÿþùåìñÿ îáùåñòâå. Â ïîìîùü äèñêóññèè», 2001 ã. ÞÍÈÑÅÔ, Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ
ñêàóòñêîãî äâèæåíèÿ.
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ПРАВА ЛЮДИНИ. ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА
#15, 2004 (ТРАВЕНЬ)

Права дітей та молоді. ПРАВА ДИТИНИ
Сергій Буров (м. Чернігів)
Забезпечення прав і добробуту дітей є ключем до стійкого розвитку країн і до миру та безпеки у всьому світі. Виконання цього
обов’язку в повному масштабі, послідовно і за будь–яку ціну є
сутністю правильного лідерства. Глави держав та урядів несуть
левову частку цієї відповідальності, проте зобов’язання та дії
очікуються також і від інших: від громадських активістів та
підприємців, від діячів мистецтва і науки, від релігійних лідерів і
журналістів, і, нарешті, від самих дітей та підлітків».
Керол Белламі, Виконавчий
директор Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

Міжнародне законодавство. Що собою являє Конвенція про права дитини?
Конвенція була прийнята 20 листопада 1989 р. Генеральною Асамблеєю
Організації Об’єднаних Націй. Конвенція набула чинності 2 вересня 1990
р. Її часто називають Конституцією прав дітей. До 2001 року її ратифікувала 191 держава. Конвенція про права дитини є єдиним документом
ООН, який ратифікувала така велика кількість держав. Конвенція була
підписана Україною 21 лютого 1990 р., ратифікована — 27 лютого 1991
року, набула чинності для України 27 вересня 1991 року.
Конвенція стала першим в історії людства міжнародним документом, що
стосується дітей і містить такий широкий каталог прав. До появи Конвенції основним документом, що проголошував права дитини, була, спочатку, Женевська Декларація прав дитини (1924 рік, прийнята Асамблеєю
Ліги націй), що містила п’ять принципів того, яким має бути поводження
дорослих із дітьми, незалежно від їхньої раси, національності, віросповідання. Женевська Декларація встановила принцип необхідності піклування і допомоги дітям, особливо в становищі загрози. 1959 року Женевську Декларацію було розширено, і Генеральна Асамблея Організації
Об’єднаних Націй проголосила Декларацію прав дитини. Ця Декларація
містила 10 наступних принципів:
y Рівність усіх дітей, без будь–яких винятків і відмінностей
y Можливість особливого правового захисту
y Право на ім’я та на набуття громадянства
y Можливість користуватися соціальною допомогою
y Особлива турбота про неповноцінних дітей
y Любов та розуміння як основа розвитку
y Безкоштовна та обов’язкова освіта на не менш, як початковому рівні
y Першість в отримані охорони та допомоги
y Захист від браку піклування, від експлуатації та жорстокості
y Виховання в дусі розуміння, братерства, терпимості
’
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Проект Конвенції був запропонований Польщею у 1979 році, і лише через
10 років був прийнятий. На відміну від попередніх Декларацій, Конвенція про права дитини є обов’язковим для виконання державами, що його
ратифікували, і має механізм контролю. Цей механізм полягає у тому,
що в Женеві працює Комітет із прав дитини — група експертів із 10 осіб,
що розглядає доповіді урядів про виконання положень Конвенції. Заохочуються Комітетом і подання альтернативних доповідей громадськими
організаціями.
Остання — друга періодична доповідь України була розглянута Комітетом 22 вересня 2002 року. Підсумкові спостереження Комітету з рекомендаціями були передані Україні. Наступна періодична доповідь України
має відбутися 26 вересня 2008 року.
Конвенція встановлює статус дитини, виходячи із наступних передумов:
y дитина є самостійним суб’єктом і за причини фізичної та розумової незрілості потребує особливої турботи та правового захисту;
y дитина як людська істота потребує поваги її індивідуальності, гідності
та недоторканості особистого життя;
y сім’я є кращим середовищем виховання дитини;
y держава має підтримувати сім’ю, а не підміняти її у виконанні функцій.[1]
Упорядники каталогу прав дитини керувалися наступними принципами:
Принцип блага дитини означає, що всі заходи мають вживатися з урахуванням найкращого забезпечення інтересів дитини.
Принцип рівності означає, що всі діти, незалежно від їхніх ознак (колір
шкіри, стать, національність і т.п.), є рівними перед законом.
Принцип поваги прав та відповідальності обох батьків означає, що держава поважає автономію сім’ї та втручається тільки в особливо обґрунтованих випадках.
Принцип допомоги держави означає, що держава зобов’язана підтримувати і здійснювати соціальну допомогу сім’ям, особливо тим, які потребують допомоги.
Які права містить Конвенція ООН про права дитини?
Конвенція складається із преамбули, трьох частин, що об’єднують 54
статті.
Скорочений каталог прав виглядає таким чином:
d Дитиною є кожна людська істота до досягнення нею 18–річного віку
(стаття 1)
d Захист від дискримінації
d Якнайкраще забезпечення інтересів дитини
d Повага до прав батьків
d Право на життя, виживання і вільний розвиток
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Право на прізвище, ім’я
Право на ім’я і набуття громадянства
Право знати своїх батьків і користуватися батьківською турботою
Право не розлучатися з батьками всупереч їхньому бажанню
Право підтримувати контакти з обома батьками
Право на возз’єднання із сім’єю, що перебуває в іншій державі
Право вільно залишати будь–яку країну і повертатися у свою країну
Право на захист у разі незаконного переміщення та повернення з–за
кордону
Право вільно висловлювати свої думки з усіх питань
Свобода думки, совісті, релігії
Свобода асоціацій і мирних зборів
Право на повну інформацію, що сприяє добробуту дитини
Право на користування послугами системи охорони здоров’я
Право користуватися благами соціального забезпечення
Право на освіту
Право на відпочинок і розваги
Право на захист від економічної експлуатації
Право на захист від незаконного зловживання наркотичними засобами, психотропними речовинами, від усіх форм сексуальної експлуатації та сексуальних розбещень
Право на гуманне поводження, на захист від незаконного та довічного
позбавлення волі для дітей, що перебувають у конфлікті з законом

Всі положення Конвенції можна умовно розділити на три «р» (пі):
Provision — Забезпечення: права, які надають доступ до певних благ і
послуг (освіта, охорона здоров’я, догляд…);
Protection — Захист: право бути захищеним від певних дій (погане поводження, експлуатація, насильство...);
Participation — Участь: право діяти за певних обставин і право бути залученим до процесу ухвалення рішень.
В одному зі своїх виступів виконавчий директор Дитячого фонду ООН Керол
Белламі сказала: «Із введенням у дію Конвенції те, що вважалося потребами
дитини, було піднято до рангу прав, а це вже складніше ігнорувати».
Шановні друзі! Дуже важливим є те, щоб наші права не тільки декларувались, а й захищалися. Пропонуємо Вам один із можливих способів захисту Ваших прав. Якщо Вам важко самим розібратись у цій пам’ятці,
зверніться до дорослих, які перебувають біля Вас і яким Ви довіряєте
(батьків, учителів, лікарів, вихователів...) [2].
ПАМ’ЯТКА: Щодо порядку звернень та повідомлень із приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення
Кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність
та захист гідності
’
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Держава здійснює захист дитини від усіх форм фізичного та психічного
насильства, образи, недбалого й жорстокого поводження з нею, експлуатації, охоплюючи сексуальні домагання, у тому числі з боку батьків або
осіб, які їх замінюють.
У цьому Порядку поняття «жорстоке поводження з дитиною» означає
будь–які форми фізичного, психологічного, сексуального або економічного та соціального насилля над дитиною в сім’ї чи поза нею. Поняття
«дитина» у даному Порядку означає особу у віці до 18 років (повноліття),
якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.
Цей Порядок визначає механізм взаємодії структурних підрозділів Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти
і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства
охорони здоров’я України у запобіганні жорстокому поводженню з дітьми,
фізичного, сексуального, психологічного, соціального насильства, наданні
невідкладної допомоги дітям, які потерпіли від жорстокого поводження.
Порядок розроблено відповідно до Конвенції ООН про права дитини, Конвенції Міжнародної організації праці «Про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці», Сімейного та Кримінального кодексів
України, Кодексу України про адміністративні порушення, Законів України «Про охорону дитинства», «Про запобігання насильству в сім’ї», «Про
звернення громадян», «Про освіту», «Про міліцію», «Про органи і служби у
справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх».
Звернення (повідомлення) про факти жорстокого поводження приймаються посадовими особами органів внутрішніх справ, органів та закладів
освіти, охорони здоров’я, управлінь у справах сім’ї та молоді, центрів соціальних служб для молоді та передаються для реєстрації до відповідного територіального підрозділу Служби у справах неповнолітніх протягом
однієї доби з моменту отримання звернення (повідомлення).
Діти, які зазнали жорстокого поводження (або щодо яких існує загроза
його вчинення), також можуть бути виявлені під час проведення рейдів
служб у справах неповнолітніх, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, через мережу «телефонів довіри» тощо.
У цьому разі кожен виявлений факт документується і передається до територіального підрозділу Служби у справах неповнолітніх за місцем проживання дитини.
Усні повідомлення перед передачею їх до Служби у справах неповнолітніх
оформляються письмово посадовою особою, яка отримала повідомлення з
позначкою, від кого та коли (дата, час) отримано повідомлення.
Реєстрація повідомлень та звернень, отриманих Службою у справах неповнолітніх, проводиться у відповідності з вимогами Закону України
«Про звернення громадян».
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На прохання дитини, висловленого в будь–якій формі, не підлягають розголошенню її прізвище, місце проживання, навчання або роботи.
Висновок: Якщо до будь–кого із працівників органів внутрішніх справ,
органів та закладів освіти, охорони здоров’я, управлінь у справах сім’ї
та молоді, центрів служб для молоді звернулася дитина з приводу жорстокого поводження з нею, — той нею, — той — той, до кого звернулась
дитина (державний посадовець, лікар, вчитель, вихователь, працівник
соціальної служби, міліції і т. п.) зобов’язаний оформити письмово звернення дитини і передати його до відповідного територіального підрозділу
Служби у справах неповнолітніх протягом однієї доби з моменту отримання звернення (повідомлення).[3]

__________
[1] Ýëüæáåòà ×èæ, «Ïðàâà ðåáåíêà», Õåëüñèíêñêèé Ôîíä ïî ïðàâàì ×åëîâåêà, ìàòåðèàëû ëåêöèè. ÷
[2] Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëè Ðóñëàíà Áóðîâà, Ðîìàí Ñåìåíêî, Ñåðã³é Áóðîâ íà îñíîâ³ Ïîðÿäêó ðîçãëÿäó çâåðíåíü òà
ïîâ³äîìëåíü ç ïðèâîäó æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç ä³òüìè àáî ðåàëüíî¿ çàãðîçè éîãî â÷èíåííÿ (íàêàç Äåðæàâíîãî
êîì³òåòó Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, òà ìîëîä³, Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè
Óêðà¿íè â³ä 16.01.2004, ¹ 5/34/24/11)
[3] Ùîäî ïîïóëÿðèçàö³¿ ñåðåä ä³òåé òà äîðîñëèõ çàçíà÷åíîãî Ïîðÿäêó ðîçãëÿäó çâåðíåíü òà ïîâ³äîìëåíü ç ïðèâîäó
æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç ä³òüìè àáî ðåàëüíî¿ çàãðîçè éîãî â÷èíåííÿ äèâ. ëèñò Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Óêðà¿íè â³ä 17.03.04, ¹ 1.06–40 òà ëèñò Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ â³ä 17.03.04 ¹
4.10 / 218;)
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ПРАВА ЛЮДИНИ. ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА
#15, 2004 (ТРАВЕНЬ)

Права дітей та молоді. Я — ЛЮДИНА, ЧЛЕН МОЄЇ РОДИНИ,
ПРЕДСТАВНИК СВОГО РОДУ, НАРОДУ І НАЦІЇ, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ЄВРОПЕЄЦЬ, МЕШКАНЕЦЬ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ
Сергій Буров (м. Чернігів)

У цій частині нашої розмови давайте спинимося на деяких правах і свободах людини. Ви матимете можливість спробувати розібратися в їх змісті,
дізнатися про те, які документи гарантують ці права і свободи, побачити,
наскільки залежить реалізація деяких прав і свобод від віку людини. Як
Ви гадаєте, чим обумовлені такі вікові цензи?
Якщо якісь питання Вас зацікавлять докладніше, шукайте відповіді на
них у наведених законах. Не бійтеся офіційної мови законів! Це всього
лише правила. Адже, розпочинаючи грати в якусь гру, Ви перш за все
маєте ознайомитися з її правилами! Звертайтеся по допомогу до викладачів, знайомих фахівців, представників громадських організацій. Будьте
дослідниками того світу, в якому мешкаєте!
Чому ми можемо спинитися лише на деяких правах і свободах людини?
Справа в тому, що права людини є невичерпними. Їх не можна перелічити,
навіть в усіх законах світу. Вони виникають із моральних прав і залежать
від умов нашого існування, що постійно змінюються. Наприклад, якщо
раніше не існувало проблеми ВІЛ/СНІД, то зараз, ведучи мову про свободу від дискримінації (обмеження прав за певною ознакою), ми маємо сказати про захист людей, що живуть з ВІЛ. Не випадково в резолюціях, що
були прийняті останнім часом Комісією ООН із прав людини, зазначено,
що термін «інший статус», який використовується в положеннях міжнародних документів із прав людини про недискримінацію, слід розуміти
як той, що охоплює стан здоров’я, у тому числі стосовно ВІЛ/СНІД. Комісія ООН із прав людини підтвердила, що «...дискримінація за ознакою
ВІЛ — статусу, фактичного або передбачуваного, заборонена існуючими нормами в галузі прав людини». [1] До речі, в деяких сучасних державах визнано існування «неписаних» (не закріплених законами) прав або
відбувається розширення їх списку шляхом самостійного створення конституційних норм конституційним судом. Наприклад, Швейцарський
Федеральний суд допустив існування «неписаних» конституційних прав
особи. Розширення переліку конституційних прав особи відбувається й у
Франції.[2]
Право на життя
Найбільша цінність для людини — її життя. У статті 27 Конституції України зазначено: «Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто
не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави — захищати життя людини...»
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На міжнародному рівні право на життя закріплено в Загальній декларації
прав людини (ст. 3), в Міжнародному пакті про громадянські та політичні
права (ст. 6), у Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод (ст. 2). Дуже важливе значення мало прийняття складеного
у Страсбурзі 26 квітня 1983 року Протоколу № 6 до Європейської конвенції, що відмінив смертну кару. Єдиний виняток, що містить Протокол
№ 6 Європейської конвенції, стосується озброєних конфліктів, коли держава може передбачити в своєму законодавстві смертну кару за діяння,
скоєні під час війни або при неминучій загрозі війни.
Обмеженим право на життя може бути тільки з метою безпеки життя
та здоров’я інших людей: «...Кожен має право захищати своє життя
і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань»
(ст. 27 Конституції України). Одне із своїх продовжень ця норма Конституції має в ст. 36 Кримінального кодексу України, яка знімає кримінальну відповідальність з особи, котра внаслідок «необхідної оборони»
заподіяла шкоду іншій особі — тій, що посягала на її життя. Іншими словами, закон не гарантує захист життя людині, що вдається до протиправних дій, пов’язаних із посяганням на життя і здоров’я іншої людини.
Досить чітко цю та інші умови, за яких право на життя може бути обмеженим, визначає п. 2 ст. 2 Європейської конвенції про захист прав і
основних свобод людини: «...Позбавлення життя не розглядається як
таке, що його вчинено на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком
виключно необхідного застосування сили: a) при захисті будь–якої особи
від незаконного насильства; b) при здійсненні законного арешту або для
запобігання втечі особи, яка законно тримається під вартою; c) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або повстання».
За Конвенцією про права дитини (ст. 6) «...кожна дитина має невід’ємне
право на життя...», держава забезпечує «...максимально можливою мірою
виживання та здоровий розвиток дитини».
Свобода від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує
гідність людини, поводження і покарання. Свобода від рабства та примусової праці
Гідність — є джерелом усіх прав і свобод людини. В ст. 28 Конституції
України повага до гідності звучить як окреме право: «Кожен має право
на повагу до його гідності...» Ця ж стаття містить і заборону найгірших
форм приниження гідності людини: «...Ніхто не може бути підданий
катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його
гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не
може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам».
Заборону катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує
гідність людини, поводження і покарання містять Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини (ст. 3), Загальна декларація
прав людини (ст. 5) та Міжнародний пакт про громадянські та політичні
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права (ст. 7). Ці документи забороняють і рабство та використання примусової праці — ст. 4 Європейської конвенції про захист прав і основних
свобод людини, ст. 4 Загальної декларації прав людини, ст. 8 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.
Виходячи з особливих потреб дитини, Конвенція про права дитини має
досить велику кількість статей, що забороняють будь–які форми насильства. Ст. 37 Конвенції забороняє катування або інші жорстокі чи такі, що
принижують гідність, види поводження й покарання. Ціією ж статтею заборонено застосування смертної кари, довічного ув’язнення осіб, що не досягли 18 років. Дитина, позбавлена волі, має бути відділена від дорослих,
за винятком тих випадків, коли таке відділення суперечить найкращим
інтересам дитини. Ст. 32 Конвенції забороняє економічну експлуатацію
дитини, в тому числі «...виконання будь–якої роботи, що становить небезпеку для її здоров’я і фізичного, розумового, духовного, морального та
соціального розвитку.» Ст. 33 захищає дитину від незаконного вживання
наркотичних засобів та психотропних речовин, а також від її залучення
до виробництва таких речовин і торгівлі ними. Ст. 34 захищає дитину від
сексуальної експлуатації і сексуальних розбещень, охоплюючи проституцію і порнографію. Ст. 35 зобов’язує держави докладати всіх зусиль для
запобігання викрадення дітей, торгівлі дітьми та їх контрабанди. Захист
від усіх інших форм експлуатації, що завдають шкоди будь–якому аспекту добробуту дитини, проголошує ст. 36 Конвенції. Забороняє будь–яке
насильство над дитиною і ст. 52 Конституції України.
Свобода та особиста недоторканність
«Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом...» — проголошується у ст. 29 Конституції
України. Ця стаття містить також права, які має особа в разі, коли вона
заарештована або затримана:
y право перебувати під арештом не більше сімдесяти двох годин;
y право на обґрунтованість арешту, що має бути перевірена судом;
y право на негайне звільнення, якщо протягом сімдесяти годин з моменту затримання не було вручено вмотивоване рішення суду про утримання під вартою;
y право заарештованого невідкладно отримати інформацію про мотиви
арешту або затримання, про його права;
y право з моменту затримання захищати себе особисто і користуватися
правовою допомогою захисника;
y право в будь–який момент оскаржити в суді своє затримання;
y право на негайне повідомлення про арешт чи затримання родичів заарештованого або затриманого.
Право на свободу та особисту недоторканість проголошено в ст. 3 і 9 Загальної декларації прав людини та перебувати під захистом ст. 9 Міжна103
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родного пакту про громадянські та політичні права, ст. 5 Європейської
конвенції про захист прав та основних свобод.
Доцільно навести тут і ст. 40 Конвенції про права дитини, що визначає
стандарти відправлення правосуддя стосовно дітей, які порушили закон.
За цією статтею, «...дитина, що порушила закон, має право на таке поводження, котре сприяє розвитку в неї почуття гідності і значимості,
бере до уваги її вік і спрямовано на соціальну реінтеграцію. Дитина має
право на основні гарантії, а також правову та іншу допомогу під час утримання в місцях позбавлення волі».
Свобода пересування та місце проживання
Свобода вільно пересуватися, жити в будь–якому куточку держави, перебувати за кордоном, на власний розсуд обирати місце проживання є важливою складовою свободи кожної людини. Ст. 33 Конституції України гарантує «Кожному, хто на законних підставах перебуває на території
України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь–який час
повернутися в Україну».
В Європейській Конвенції про захист прав та основних свобод це право
закріплено ст. 2, Протоколу № 4. Право на свободу пересування та місце проживання гарантують, також ст. 12 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ст. 13 Загальної декларації прав людини.
Ст. 13 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права захищає
іноземців на випадок депортації (виселення із країни).
Дещо специфічні права щодо цього мають за Конвенцією ООН про права
дитини діти: ст. 10 «Право дитини та її батьків залишати будь–яку країну, в тому числі власну, і повертатися в свою країну» з метою возз’єднання
сім’ї; ст. 11 захищає дитину від незаконного переміщення і неповернення
із–за кордону.
В Україні особа з 14 років має право на вільне самостійне пересування
територією України і на вибір місця перебування (ст. 313 Цивільного кодексу України), вільно обирає собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом (п.2 ст. 29 «Місце проживання особи», Цивільний кодекс України).
Деякі питання механізму реалізації свободи пересування для громадян
України розкриває Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду
в Україну громадян України».
Свобода, думки, совісті і віросповідання. Свобода вираження поглядів
Людина відрізняється від інших істот тим, що від природи наділена розумом. Ніхто не може обмежити нас у власних переконаннях, у релігії, яку
ми сповідуємо. Ми маємо власні погляди, і ніхто не може перешкоджати
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їх вираженню, незалежно від того, як ми це робимо — висловлюємо їх
через публікацію в пресі, через літературний твір, по радіо або телебаченню, під час зборів громадян, виражаємо їх своєю поведінкою або стилем
одягу, зачіски і т.п.
«Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право охоплює свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію
та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів.
Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств»,
— так визначено свободу вираження поглядів у ст. 10 Європейської конвенції про захист основних прав та свобод. «Право на свободу вираження поглядів є не лише наріжним каменем демократії, але й передумовою
здійснення багатьох інших прав і свобод, які гарантує Європейська конвенція. Оскільки це право наділене великою значимістю, багато справ, у
яких було встановлено критерії тлумачення принципів Конвенції, були
пов’язані зі ст. 10».[3]
Ст. 34 Конституції України містить свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів, ст. 35 Конституції України гарантує свободу совісті
і віросповідання.
Європейська Конвенція про захист прав та основних свобод (ст. 9) гарантує свободу думки, совісті і релігії, а ст. 10 — свободу вираження поглядів.
У Загальній декларації прав людини, ст. 18 і 19, в Міжнародному пакті
про громадянські та політичні права — ст. 18, 19.
Ст. 12 Конвенції ООН про права дитини гарантує право вільно висловлювати свої погляди, у відповідності з можливостями, при цьому поглядам дитини має приділятися належна увага згідно з її віком і зрілістю
на вираження поглядів. За ст. 13 Конвенції «Дитина має право вільно
висловлювати свої думки; це право охоплює свободу шукати, одержувати і передавати інформацію та ідеї будь–якого роду незалежно від кордонів в усній, друкованій чи письмовій формі, у формі творів мистецтва
чи за допомогою інших засобів на вибір дитини...». Ст. 14 Конвенції ООН
про права дитини гарантує «...право дитини на свободу думки, совісті та
релігії...».
Свобода вираження поглядів має обмеження «...в інтересах національної
безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для охорони
порядку або запобігання злочинам, для охорони здоров’я або моралі, для
захисту репутації або прав інших осіб, для запобігання розголошенню
конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду і є необхідними в демократичному суспільстві» (ст. 10 Європейської Конвенції про захист основних прав та свобод).
Щодо світогляду і віросповідань у ст. 35 Конституції України: «Ніхто не
може бути увільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися
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від виконання законів за мотивами релігійних переконань...». Цією ж статтею в Конституції України гарантовано право громадян України, що досягли
18 років і мають обов’язок захищати Вітчизну, незалежність та територіальну
цілісність України шляхом проходження військової служби в армії, захищати Вітчизну шляхом альтернативної (невійськової) служби. Щоправда, таку
можливість молоді громадяни мають тільки за релігійними переконаннями і
ні за якими іншими, наприклад, пацифістськими. Тому довкола цієї проблеми точиться серйозна дискусія. Багато громадських організацій та громадян
України вимагають внесення змін до законодавства України з цього приводу.
Оскільки свобода вираження поглядів охоплює і доступ до інформації,
пригадаймо й ст. 17 Конвенції ООН про права дитини. Ця стаття гарантує
доступ до інформації із різноманітних джерел та захист від інформації,
що несе шкоду дитині.
Свобода зібрань та асоціацій
Що означає «Свобода зібрань та асоціацій»?
Асоціація — це об’єднання, спілка, організація певних осіб для досягнення ними своїх інтересів і вимог. Зібрання — «...зустріч людей та участь
у вираженні поглядів або обміні ідеями та думками...».[4] Дуже важливим є те, що Свобода зборів та асоціацій означає також і свободу «від
асоціацій». Тобто ніхто не може Вас примусити бути членом тої чи іншої
організації, проти Вашої волі бути залученим до зборів. Свобода зібрань
та асоціацій закріплена в міжнародних документах та законах України і
захищена ними. Ось найважливіші з них:
У Європейській Конвенції про захист прав людини та основних свобод, це
ст. 11. Свобода зборів та об’єднань;
Загальна Декларація прав людини: ст. 20. «1. Кожна людина має право
на свободу мирних зборів і асоціацій, 2. Ніхто не може бути примушеним
вступати в будь–яку асоціацію»;
У Конституції України це ст. 36 Право на свободу об’єднання у політичні
партії та громадські організації та ст. 39 Право на мирні збори, мітинги
походи і демонстрації (Ця стаття дає тлумачення поняттям «мітинги»,
«збори», «демонстрації»);
За ст. 15 Конвенції ООН про права дитини, дитина має право зустрічатися
з іншими людьми та вступати в асоціації або створювати їх;
У Міжнародному пакті про громадянські й політичні права ст. 21 та 22
проголошують Право на збори та свободу асоціацій;
В Міжнародному пакті про соціальні, економічні та культурні права ст. 8
гарантує право на створення профспілок (професійних об’єднань працівників, що відстоюють свої трудові права);
Закон України «Про об’єднання громадян»;
Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;
’
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Закон України «Про політичні партії в Україні»;
Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації в Україні»;
Якими бувають громадські організації?
Всі вони різноманітні настільки, наскільки різноманітні уподобання, інтереси та прагнення людей.
Ті, що створені для реалізації талантів і здібностей людей, називають
творчими об’єднаннями.
Є також створені з метою захисту прав людини. Такі організації називають правозахисними.
Стоять на сторожі чистого довкілля — екологічні організації.
Є професійні, студентські, учнівські об’єднання і т.д. У засобах масової
інформації ці організації називають по–різному, наприклад: ГО (громадські організації), НУО (неурядові організації) або NGO (від англ. Non–
Government Organization), НКО (некомерційні організації), НДО (недержавні організації) і т.д.
Є великі й потужні громадські організації, є маленькі. Їх багато і стає дедалі більше. Досвід функціонування таких неформальних об’єднань свідчить про те, що вони сприяють досягненню важливих результатів, реалізації активної громадянської позиції своїх членів.
Як держава сприяє розвиткові дитячих та молодіжних громадських організацій?
Держава сприяє розвитку громадських організацій, особливо дитячих та
молодіжних. Саме тому в Законі України «Про молодіжні та дитячі організації» містяться такі статті:
Стаття 9 розповідає про форми державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій. «...Молодіжні та дитячі громадські організації звільняються від сплати за державну реєстрацію та збору за
реєстрацію їх символіки...».
Стаття 10 розповідає про фінансову підтримку державою діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій.
Хто може бути засновниками дитячих та молодіжних громадських організацій?
Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій можуть
бути особи, які досягли 15–річного віку.
(За ст. 4 Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»).
Хто може бути членами дитячих та молодіжних громадських організацій?
Членами молодіжних громадських організацій можуть бути особи віком
від 14 до 28 років, членами дитячих громадських організацій — особи
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віком від 6 до 18 років. Якщо дитині ще немає 10 років, то вступити до
дитячої громадської організації вона може тільки за письмовою згодою
батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників.
Особи старшого віку можуть бути членами молодіжних та дитячих громадських організацій за умови, якщо їх кількість у цій організації не перевищує третину загальної кількості членів.
Дорослі також можуть бути у складі керівних виборних органів організації,
якщо їх кількість не перевищує третину складу керівного виборного органу.
(За ст. 5 Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»).
Чи може бути обмежена свобода зборів та асоціацій?
Ст. 37 і 39 Конституції України визначають, за яких обставин Свобода
зборів та асоціацій (об’єднань) може обмежуватися. При цьому заборона
діяльності об’єднань громадян та обмеження зборів здійснюється тільки
судом і відповідно до Конституції та законів України;
Ст. 11 Європейської Конвенції припускає лише ті обмеження цих прав,
«...які встановлені законом в інтересах національної або громадської безпеки, для охорони порядку або запобігання злочинам, для захисту здоров’я
або моралі чи з метою захисту прав і свобод інших людей і є необхідними
в демократичному суспільстві. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих прав особами, що входять до
складу збройних сил, поліції або органів державного управління».
Подібні винятки щодо обмеження свободи зібрань та асоціацій встановлюють і інші закони України;
Членами та засновниками політичних партій можуть бути тільки громадяни України, що досягли 18–річного віку;
Громадянин України може бути членом тільки однієї політичної партії,
на відміну від громадських організацій, де членство водночас у декількох
організаціях можливе;
Членами політичних партій не можуть бути судді, працівники прокуратури, працівники органів внутрішніх справ, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці;
Не допускається створення і діяльність структурних осередків політичних
партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, у військових формуваннях, а також на державних
підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і
організаціях;
Право на повагу до приватного і сімейного життя.
Свобода приватного та сімейного життя захищена ст. 32 Конституції України.
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Обмежується це право самою ж Конституцією у випадках, коли поведінка особи суперечить законові й громадській моралі, наприклад, коли за
щитом «приватності» ховаються батьки, які вчиняють насильство над
дитиною.
Ст. 32 Конституції України містить чотири самостійні частини: заборона,
збирання і поширення конфіденційної інформації про людину без її згоди, надання можливості ознайомлення з відомостями про себе в державних і самоврядних органах, а також можливості судового захисту права
людини на спростування недостовірної інформації про себе.
Охороняється це право і Міжнародними документами: ст. 12 Загальної
Декларації прав людини, ст. 17 Міжнародного пакіту про громадянські
та політичні права, ст. 8 Європейської конвенції.
Ст. 16 Конвенції про права дитини, захищаючи право на особисте життя,
проголошує, що діти мають право на захист від втручання в їхнє особисте,
сімейне і домашнє життя. Батьки дитини за ст. 5 (Виховання в сім’ї та розвиток здібностей дитини) і 18 (Відповідальність батьків та захист автономії сім’ї) мають право суттєво впливати на формування поглядів, «...однак
ставлення до дитини як до особистості вимагає поваги її волі, поглядів,
серйозного ставлення до неї, поваги її гідності та особистого життя...».
Ст. 9 Захищає Сімейні стосунки і контакти з батьками, гарантуючи право жити зі своїми батьками за винятком тих випадків, коли це суперечить
найкращим інтересам дитини, гарантуючи право зберігати зв’язок з обома
батьками у випадку розлучення з одним із них або з обома.
Ст. 20 Конвенції ООН про права дитини діє в інтересах дітей, які тимчасово чи постійно позбавлені сімейного оточення. Для таких дітей має бути забезпечено заміну догляду за дитиною. Ст. 21 Конвенції встановлює право на
усиновлення: «В державах, де усиновлення визнається та/або дозволяється,
воно може здійснюватись виключно в найкращих інтересах дитини та при
наявності дозволу компетентних властей, а також гарантій для дитини...».
Право на укладення шлюбу
Укладення шлюбу — одна з найвідповідальніших подій у житті кожної
молодої людини. За Конституцією України «Шлюб ґрунтується на рівній згоді чоловіка і жінки. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки
у шлюбі та сім’ї. Батьки зобов’язані утримувати дітей до їхнього повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків».
Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою»
(ст. 51 Конституції України).
За ст. 12 Європейської конвенції про захист прав та основних свобод «Чоловіки та жінки, які досягли шлюбного віку, мають право на шлюб і створення сім’ї згідно з національними законами, які регулюють здійснення
цього права».
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Сімейним кодексом України від 10 січня 2002 року, що набув чинності з 1
січня 2004 року, встановлено шлюбний вік — вік, з якого особа здобуває
право на шлюб. Для чоловіків це — 18 років, для жінок — 17 років. З вагомих випадків (вагітність, наявність фактичних сімейних взаємин, інші
особисті, сімейні чи соціальні причини) можливе зменшення шлюбного
віку. У ст. 23, п. 2, Сімейного кодексу України зазначено: «…за заявою
особи, яка досягла чотирнадцяти років, за рішенням суду їй може бути
надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам».
Дуже важливим є те, що з моменту укладення шлюбу, навіть якщо особі
ще не минуло 18 років, вона стає повністю дієздатною, а це означає, що ця
особа несе повну відповідальність за свої дії.
Згідно зі ст. 18 Сімейного кодексу, кожен учасник сімейних відносин,
який досяг 14–ти років, може захищати свої права в суді.
Право на укладення шлюбу та право створювати сім’ю закріплене також
Міжнародним пактом про громадянські та політичні права (ст. 23) та у
Загальній декларації прав людини (ст. 16). Обидва документи визначають сім’ю природним і основним осередком суспільства, який має право на захист із боку держави. Охороні сім’ї також приділяється особлива
увага у Міжнародному пакті про соціальні, економічні та культурні права (ст. 10).
Право на освіту
Одною з необхідних умов існування сучасної людини є її освіченість. Тому
хоча б певний рівень освіти, як правило, держави визнають обов’язковим
і беруть на себе зобов’язання його забезпечити. В Україні обов’язковою
є середня освіта. Ст. 53 Конституції України гарантує право на освіту й
одночасно встановлює обов’язковість освіти. Закон визначає відповідальними за одержання середньої освіти — батьків дитини, а якщо особі минуло 18 років, вона сама несе відповідальність за отримання обов’язкової
середньої освіти.
«Право на освіту. Нікому не може бути відмовлено у праві на освіту. Держава при виконанні будь–яких функцій, узятих на себе в галузі освіти
і навчання, поважає право батьків забезпечувати таку освіту і навчання
відповідно до своїх релігійних і світоглядних переконань», — фіксує ст.
2 Протоколу № 4, Європейської Конвенції про захист прав та основних
свобод людини.
Держава забезпечує право на освіту існуванням розгалуженої системи освіти, що охоплює дошкільну, повну загальну середню, професійно–технічну, вищу. «Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту
в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі»,
— зазначено в Конституції України.
Право на освіту гарантоване й іншими міжнародними документами: Міжна’
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родний пакт про соціальні, економічні та культурні права (ст. 13), Загальна
декларація прав людини (ст. 26), Конвенція ООН про права дитини (ст. 28).
Усі ці документи визначають обов’язковість хоча б початкової освіти.
Більш детально питання освіти регулюються Законом України «Про освіту» від 1991 року, Законом України «Про середню освіту» від 1999 року
та іншими нормативними актами. Навчаючись, Ви маєте такі права:
Права учнів
навчання для здобуття певного освітнього та освітньо–кваліфікаційного рівнів;
y вибір закладу освіти, форми навчання, освітньо–професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;
y додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші
пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з
навчанням;
y продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного
освітньо–кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з закладом освіти;
y одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів
освіти, у тому числі за кордон;
y користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу освіти;
y доступ до інформації в усіх галузях знань;
y участь у науково–дослідній, дослідно–конструкторській та інших видах
наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
y особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально–виховного процесу, науково–дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
y участь в об’єднаннях громадян;
y безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
y забезпечення стипендіями, гуртожитками, інтернатами у порядку,
встановленому Кабінетом міністрів України;
y трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;
y перерву в навчанні у вищих та професійно–технічних закладах освіти;
y користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
y захист від будь–яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують
права або принижують їхню честь і гідність (ст. 51 Закону України
«Про освіту»);
y доступність та безплатність повної загальної середньої освіти в державному та комунальному загальноосвітньому учбовому закладі;
y вільне вираження поглядів, переконань;
y участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих колективах, студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами і т.п. (Положення
про загальноосвітній навчальний заклад, ст. 42).
y
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Заборона дискримінації
Дуже важливим принципом є недискримінація. В Конституції України
закріплюється рівність прав статтями 21 та 24, що виключає обмеження
у правах за певною ознакою. У міжнародних документах заборона дискримінації постає таким чином: ст. 14 Європейської Конвенції про захист
прав та основних свобод: «Здійснення прав і свобод, викладених у цій
Конвенції, гарантується без будь–якої дискримінації за ознакою статі,
раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, належності до національних
меншин, майнового стану, народження або інших обставин».
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права — ст. 26. Загальна декларація прав людини — ст. 1, 2. Принцип недискримінації можна
побачити і в інших статтях. Наприклад, стосовно права на працю або захисту наголошується, що під час реалізації прав дискримінація неможлива. В Конвенції ООН про права дитини дискримінацію забороняє ст. 2.
Права виборців
Ст. 38 Конституції України гарантує «Громадянам України право брати
участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраним до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування».
Повноліття — це велика подія в житті, адже у 18 років Ви вже доросла
людина, навіть за всіма юридичними нормами. Тепер Ви виборець — громадянин, що має право безпосередньо брати участь у найважливіших
подіях у державі. Чи то ухвалення важливого загальнодержавного рішення під час референдуму, чи то вирішення якоїсь проблеми у громаді
на місцевому референдумі, чи вибори президента, депутатів Верховної
ради, місцевих рад, міського, селищного або сільського голови.
З 18 років ми володіємо активним виборчим правом — маємо право обирати. Наступна серйозна дата, пов’язана з виборчим правом, — 21 рік.
Тепер ви володієте не тільки активним виборчим правом, а й пасивним
— обирати можуть Вас. Скажімо, депутатом Верховної ради або місцевих
рад — і вже як представник своїх виборців, котрі довірили Вам долю держави, міської чи сільської громади та відповідної території, можете брати безпосередню участь під час ухвалення рішень в органах влади. Молоді
люди, якщо Вам уже 35, чи не відчуваєте Ви себе на посаді президента?!
Виборче право також гарантують: ст. 21 Загальної декларації прав людини, ст. 25 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права,
ст. 3 Протоколу № 1 Європейської конвенції про захист прав та основних
свобод людини.
Якщо Вам ще немає вісімнадцяти, Ви ще не маєте прав виборця, але вже
можете брати активну участь у процесі ухвалення рішень — обирати
представників учнівського самоврядування в школі, брати участь в гро’
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мадських слуханнях, висловлювати свої погляди й активно діяти через
участь у роботі молодіжних та дитячих громадських організацій... Право
на ефективні засоби правового захисту.
Права людини будуть лише списком проголошених бажань, якщо не буде
механізмів захисту цих прав. Часто ті права, в яких ми можемо побачити
механізм, процедуру захисту, називають «процедурними», на відміну від
«матеріальних» — тих, що виражають певну можливість.
Спробуйте, звернувшись до Конституції України, знайти можливості,
механізми захисту прав. Одним із таких можливих механізмів є суд. Головними принципами суду є незалежність і справедливість. Суд ухвалює
рішення виключно на основі закону. Але буває й так, що людина не може
відстояти своє право у своїй державі. Чи то закон недосконалий, чи якісь
інші причини не дозволяють їй цього зробити. Втім, у відчай впадати не
треба. Є й міжнародна система захисту прав людини. До неї переважно
звертаються, якщо використали всі можливі методи правового захисту у
себе в державі. Прикладом дієвої системи міжнародного захисту прав людини є Європейська система, а саме — звернення до Європейського суду з
прав людини, що знаходиться у Страсбурзі (Франція).
Окрім суду, є багато інших механізмів захисту прав людини. Але це вже
окрема розмова. Спробуйте уважно попрацювати з Конституцією.
Одним із таких механізмів захисту прав та вирішення проблем є звернення громадян. За ст. 40 Конституції України «Усі мають право направляти
індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися
до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових
осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану
відповідь у встановлений законом строк». Головне, щоб Ваше звернення
було правильно оформлено. Для цього треба звернутись безпосередньо до Закону України «Про звернення громадян» або до додаткової літератури. Можна також звернутися до працівників громадських організацій, фахівців.
Право на справедливий суд гарантують міжнародні документи: ст. 14
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, ст. 24 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права гарантує також «...
право дитини на такі засоби захисту, що потребує в її становищі як
малолітньої...»
Отже, перелік прав та свобод людини на цьому далеко не закінчується.
Ви зможете більше про це дізнатися, відкривши ІІ розділ Конституції
України, Загальну декларацію прав людини, Конвенцію ООН про права
людини, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Міжнародний пакт про соціальні, економічні та культурні права…
Ми зовсім не звернули увагу на права, що належать до групи соціальних,
економічних та культурних, які ще називають обов’язками держави.
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Серед них: право на працю, право на відпочинок, право кожного володіти, користуватися, розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї
інтелектуальної, творчої діяльності.
Право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів,
право на відпочинок, право на соціальний захист, право на житло, право
на достатній життєвий рівень, право на охорону здоров’я, право на безпечне для життя і здорове довкілля, гарантування ґрунтованого на вільній згоді шлюбу, захист материнства, дитинства й сім’ї, гарантування
свободи творчої діяльності.
Реалізація цих прав закріплена в законах України. Давайте подивимось
на деякі з норм законодавства, що стосуються дітей та молоді і про які ми
ще не згадували.
Трудове законодавство
Якщо Вам 14 років, Ви можете бути прийняті на роботу, що не завдає
шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання
час за згодою одного із батьків або особи, що їх замінює.
Якщо Вам 14 років і Ви працюєте в період канікул, Ви маєте право на скорочену тривалість робочого часу — не більше 24–х годин на тиждень.
Якщо Вам 14 років і Ви працюєте, Вас не мають права залучати до виконання важкої роботи, роботи зі шкідливими умовами праці, роботи в нічний час, у вихідні дні, до підземних та надурочних робіт, до піднімання
вантажу вагою більше 12 кг.
Якщо Вам 15 років, Вас можуть прийняти на роботу тільки за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює.
Якщо Вам 15 років і Ви працюєте, Ви маєте право на скорочену тривалість
робочого часу — не більше 24–х годин на тиждень.
Якщо Вам 16 років, Ви можете самостійно влаштуватись на роботу.
Якщо Вам 16 років і Ви працюєте, Ви маєте право на скорочену тривалість
робочого часу — не більше 36 годин на тиждень.
Якщо Вам немає вісімнадцяти, при влаштуванні на роботу Ви маєте
пройти медичний огляд і подати медичну довідку. До 21 року проходити
щорічний медичний огляд.
Якщо Вам 18 років, Ви маєте право працювати з повною тривалістю робочого часу встановленою законом — 40 годин на тиждень.
Цивільне законодавство
Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право:
1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими
доходами;
2) самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої
діяльності, що охороняються законом;
’
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3) бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено
законом або установчими документами юридичної особи;
4) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами на
рахунку) (ст. 32 Цивільного кодексу України).
Особа, яка досягла 14 років
і яка звернулася за наданням їй медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій.
За цією ж статтею, надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла 14 років, провадиться за її згодою (ст. 284 Цивільного кодексу
України).
y має право у порядку, встановленому законом, за згодою батьків або одного з батьків, з ким вона проживає, чи піклувальника змінити своє
прізвище та ім’я (ст. 295 Цивільного кодексу України).
y має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника (ст. 1269 Цивільного кодексу України).
y може відмовитися від прийняття спадщини за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника і органу опіки та піклування (ст. 1273
Цивільного кодексу України).
y

ПІСЛЯМОВА
Шановні друзі!
Ця брошура — лише початок розмови про те, яку цінність становлять
для нас права людини та як їх можна захистити. Можливо, вже зараз Ви
зможете особисто скористатися текстом цієї брошури, можливо, вона допоможе Вам у Вашій громадській діяльності. Можливо, Ви — майбутні
політики, державні діячі. Якщо так, то, зрозумівши сутність прав людини, їхню цінність для кожної людини, обравши їх орієнтиром у своїй
діяльності, Ви зможете бути справжнім представником свого народу.
В будь–якому разі, не забувайте, що Ви — людина, член вашої сім’ї, представник свого роду, народу і нації, громадянин України, європеєць, мешканець планети Земля.

_____________________
[1] Ìàòåð³àëè ÎÎÍ, http://www.un.org
[2] Áîãóñëàâ Áàíàøàê, «Ïðàâà ëè÷íîñòè è ìåõàíèçìû èõ çàùèòû â Êîíñòèòóöèÿõ íåêîòîðûõ ñòðàí», Òåêñòû î ïðàâàõ
÷åëîâåêà è äåìîêðàòèè, Âàðøàâà 2001, ñòð. 5–6.
[3] Êîðîòêèé ïóò³âíèê ªâðîïåéñüêîþ Êîíâåíö³ºþ ç ïðàâ ëþäèíè, www.coe.kiev.ua/inf/putivnn/index
[4] Êîðîòêèé ïóò³âíèê ªâðîïåéñüêîþ Êîíâåíö³ºþ ç ïðàâ ëþäèíè, www.coe.kiev.ua/inf/putivnn/index
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Додаток 6

МІЖНАРОДНА ХАРТІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
Міжнародну хартію прав людини утворюють три документи вироблені в
рамках ООН. Це Загальна декларація прав людини (10 грудня 1948 р.),
Міжнародний пакт про цивільні і політичні права (16 грудня 1966 р.),
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (16 грудня 1966 р.).
Далі перераховані деякі положення цих документів в спрощеному варіанті.
Із Загальної декларації прав людини:
d Право на життя, свободу і особисту недоторканність;
d Рівність перед законом;
d Свобода пересування і вибору місця проживання;
d Заборона тортур або жорстокого, нелюдяного або такого, що принижує
людську гідність звернення;
d Право на пошук притулку в інших країнах;
d Свобода думки, віросповідання і релігії;
d Право на володіння майном;
d Право на голосування і участь в управлінні;
d Право на освіту;
d Право на працю і створення профспілок;
d Право на відповідний стандарт життєвого рівня;
d Право на охорону здоров'я;
d Право на участь в культурному житті.
З Міжнародного пакту про цивільні і політичні права:
d Право на життя (ст.6);
d Заборона застосування тортур і жорстокого, нелюдяного або принижуючого гідність звернення або покарання (ст.7);
d Заборона вмісту в рабстві і підневільному стані (ст.8);
d Заборона примусової праці (ст.8, п.3);
d Право на свободу і особисту недоторканність (ст. 9 і 11);
d Право на свободу пересування і місце проживання (ст. 12);
d Захист іноземців у разі депортації (ст. 13);
d Право на справедливий публічний розгляд в суді (ст.14);
d Заборона визнання винним в скоєнні якого–небудь кримінального злочину, який згідно чинному у момент його здійснення законодавству не
був кримінальним злочином (ст.15);
d Право на визнання правосуб'єктності (ст.16);
d Право на невтручання в особисте життя (ст.17);
d Свобода думки, совісті і релігії (ст.18);
d Право на вільний вираз своєї думки (ст.19 і 20);
d Право на збори і свободу асоціацій (ст. 21 і 22);
d Право на вступ до браку і права створювати сім'ю (ст. 23);
’
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d Право дитини на такі засоби захисту, які потрібні в його положенні як
малолітнього (ст.24);
d Публічні права, зокрема право доступу до державної служби (ст.25);
d Заборона дискримінації (ст.26);
d Особливі права етнічних, релігійних і мовних меншин (ст.27);
З Міжнародного пакту про економічні соціальні і культурні права:
d Право на працю (ст.6);
d Право на створення профспілок і вступ в них (ст.8);
d Право на соціальне забезпечення (ст.9);
d Охорона сім'ї (ст.10);
d Право на достатній життєвий рівень (ст.11);
d Право на охорону здоров'я (ст.12);
d Право на освіту (ст.13);
d Право на участь в культурному житті і право на користування результатами наукового прогресу і захист інтересів, витікаючих з творчої авторської діяльності (ст.15).
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Додаток 7

Права людини в перспективі XXI століття
Віктор Осятинський 10*

1. ПЕРЕДМОВА
Не так давно, 10 грудня 1998 року, минуло 50 років із дня ухвалення Загальної
Декларації прав людини. Незабаром після цього озброєні сили НАТО перетнули межу незалежної держави, яка не зробила ніяких дій, спрямованих безпосередньо проти хоч би одного з членів пакту. Інтервенція НАТО була вчинена
з метою захисту групи громадян Югославії від масового порушення їхніх прав
з боку їхнього ж уряду в межах території цієї суверенної держави. Так була
перегорнута нова сторінка в історії міжнародного права. Ідея прав людини дістала озброєну підтримку. Для того, щоб краще зрозуміти сутність і можливі
наслідки цієї зміни, слід зробити короткий екскурс у перше п’ятдесятиріччя
існування ідеї прав людини, п’ятдесятиріччя, яке щойно завершилося.
Проголошена в 1948 році Декларація прав людини змінила відносини, що
існували раніше, між окремою особою і державою. Людина перестала бути
лише слухняною підданою свавільного правителя, вона стала особистістю,
що існує у вільному просторі — просторі приватного життя, вільною від
втручання держави — сфері особистої свободи, захищеної правом на індивідуальну свободу та безпеку, на недоторканність приватного життя, свободу
слова, совісті та віросповідання; правом на справедливий судовий розгляд,
а також правом на ефективні засоби захисту всіх цих прав і свобод.
За п’ятдесят років, які пройшли з часу ухвалення Загальної Декларації,
права людини перетворилися на принципи, що користуються загальним
визнанням. Хоча вони не скрізь повністю дотримуються, а часто буває,
що й порушуються, на них базується загальноприйнятий кодекс поведінки, у правильності якого майже ніхто не сумнівається. Проте поряд із успіхом прав людини йде їх інфляція. За останні двадцять років мало не всі
претензії, не тільки ті, що пов’язані з прагненням гідного життя, але й
ті, що мають на меті поліпшення життєвих умов, стало прийнято формулювати і обгрунтовувати в категоріях прав людини11. В результаті цього
поняття прав людини втратило свою гостроту, розмилося і стало позначати все що завгодно — від міжнародної гуманітарної допомоги12 до перерозподілу ресурсів13, рівності і добробуту для всіх.14
10* Â³êòîð Îñÿòèíñüêèé — ïðîôåñîð Öåíòðàëüíî–ºâðîïåéñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Âèêëàäàº íà ñîö³îëîã³÷íîìó
ôàêóëüòåò³ Âàðøàâñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ ÷èòàº ëåêö³¿ ç þðèäè÷íèõ íàóê ó Áóäàïåøò³.
11 Äèâ. Johan D. van der Vyver, Human Rights in the Twenty–First Century: A Global Challenge, 8 EMORY INT’I. L. REV.
787, 815 (1994).
12 Äèâ. Sara Cleveland, Norm Internationalization and U.S. Economic Sanctions, 26 YALE J. INT’I. L.1, 40 (2001).
13 Äèâ. Lan Cao, Law and Economic Development: A New Beginning?, 32 TEX. INT’I. L.J. 545, 555 (1997) (äå éäå
ìîâà ïðî ö³ëèé ðÿä ðåçîëþö³é Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ, ùî ñòîñóþòüñÿ ïðàâà íà ðîçâèòîê ³ ìàþòü íà ìåò³
ïåðåêîíàòè ðîçâèíåí³ êðà¿íè ï³òè íà ïåâíèé ïåðåðîçïîä³ë åêîíîì³÷íèõ ðåñóðñ³â).
14 Äèâ. Human Rights Committee, General Comment No. 22(48), art. 18, U.N. Doc. A/48/40,P8 (äå âêàçóºòüñÿ, ùî
Ì³æíàðîäíèé ïàêò ïðî ãðîìàäÿíñüê³ ³ ïîë³òè÷í³ ïðàâà ì³ñòèòü ïðàâî íà ð³âí³ñòü ³ íåäèñêðèì³íàö³þ).
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Не применшуючи значення наведених вище принципів, потрібно визнати, що спроба сформулювати їх як права людини створює плутанину. Такий підхід зовсім не полегшує їх реалізації, але в той же час ускладнює
і так нелегку справу захисту найбільш істотних основних прав людини.
Організації та установи, покликані захищати права людини, зайняті
дуже великою кількістю проблем, вирішення яких нереальне. Це особливо стосується ООН — організації, яка перетворилася на форум для всіляких скарг і претензій і опинилася чи не абсолютно безпорадною у справі
захисту основних прав людини від найгрубіших порушень.15
Головна теза цієї статті зводиться ось до чого: у такому розширеному розумінні права людини стануть сприйматися в майбутньому більшістю людей на Землі як скороминущий, позбавлений тривалої перспективи засіб
для виправдання претензій на краще життя. У ХХI столітті право у сфері
прав людини неминуче втратить свою ваговитість, якщо тільки до змісту
цієї концепції не будуть внесені серйозні обмеження і не будуть створені
нові міжнародні механізми захисту основних прав людини.
II. ПРАВА ЛЮДИНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
Проголошення Загальної Декларації прав людини означало визнання права кожного брати участь в управлінні державою, права на свободу зборів і
публічне вираження своїх поглядів з метою впливу на ухвалення рішень на
державному рівні.16 З Декларації також випливало, що кожному повинна
бути надана можливість вимагати від держави виконання покладених на неї
зобов’язань, що є зворотною стороною \ еквівалентом прав особи. Із проголошенням Декларації ставало безперечним, що всі права і свободи, що затверджуються в ній, належать кожному по народженню, від самої людської
природи, і не можуть більше розглядатися як дар милостивого правителя.
Треба сказати, що ідея прав людини як таких зовсім не була чимось новим.
Їх концепція сходить до середньовіччя; права людини були внесені у прийняті в XVIII столітті американську і французьку конституції,17 а потім і в
багато інших конституцій. Проте лише після проголошення Декларації в
1948 році права людини набули набагато ширшого обсягу і, перш за все, стали надбанням усіх людей, а не тільки білих господарів миру.18
Визнання універсальності прав людини прискорило розпад європейських
колоніальних імперій в Африці і Азії. З часом права людини проклали собі
шлях у більшість сучасних конституцій і стали стандартом відносин між
державою і її громадянами. Хоча права людини порушували і продовжують
порушувати, головна думка полягала в тому, що вони додадуть моральну
легітимність вимогам дисидентів і всіх тих, хто бореться проти авторитарних режимів і тиранії у всіх кінцях миру.19 Концепція прав людини зіграла
вирішальну роль у боротьбі проти комунізму і в його падінні.
15
16
17
18
19

Adamanta Pollis, Cultural Relativism Revisited: Through a State Prism, 18 HUM. RTS. Q. 316,322 (1966).
Universal Declaration, supra note 1, at art. 21.
ADAMANTIA POLLIS & PETER SCHWAB, HUMAN RIGHTS: CULTURAL AND IDEOLOGICAL PERSPECTIVES 2 (1979).
Universal Declaration, supra note1, at art. 1.
Äèâ. Michael F/ Rinzler, Battling Authoritarianism Through Treaty: Soviet Dissent and International Human Rights
Regimes, 35 HARV. INT’I. L.J. 461 (1994).
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Вражаючий успіх, чи не так? Тільки дві інші ідеї — свободи у XVIII і рівності у XIX століттях — справили подібний вплив на людство.20
Проте спроба політичного застосування першої з них — ідеї свободи привела після періоду революційного хаосу до відновлення консервативних
форм правління, які обмежили коло тих білих власників, що користуються свободою. Що ж до політичного втілення рівності, то воно, як правило,
призводило до ще більшого кровопролиття, диктатури, експлуатації й економічного занепаду. Все це дає змогу стверджувати, що концепція прав людини справді унікальна, бо забезпечує більшості людства свободу в рамках
порядку, рівність перед законом і рівніші можливості, ніж коли–небудь.21
І все ж таки торжества із приводу 50–річчя Загальної Декларації прав
людини супроводила траурна атмосфера. Аж до самої війни в Косовому
уряди демократичних країн займалися поступовим вилученням проблематики прав людини з діяльності міжнародних установ і інститутів, залишаючи їх виключно в компетенції неурядових організацій. Західній
Європі здавалося, що торгівля з Китаєм важливіша, ніж захист прав людини.22 У посткомуністичних країнах багато колишніх захисників прав
людини, прийшовши до влади, цілком перекинулися на економічні реформи і майбутні виборчі кампанії. Час від часу вони намагаються запустити в дію свою минулу правозахисну діяльність і здобути навзамін голоси виборців та популярність. Перед лицем притаманних цим країнам
популізму, націоналізму і всіх форм фундаменталізму права людини, як
і раніше, мають потребу в захисниках, але сьогодні їх прихильники більше розраховують на підтримку різних американських фондів, аніж своїх
державних установ.23
Навіть у Сполучених Штатах все частіше лунали голоси, що закликають
покласти край кампанії боротьбиза права людини, бо вона веде до надмірних витрат за кордоном і розпалює дуже великі апетити всередині країни. Тепер, після закінчення холодної війни, американські консерватори
можуть відмовитися від двоїстої гри. Протягом десятиліть вони критикували Радянський Союз за порушення прав людини. Водночас самі закривали очі на порушення цих прав із боку своїх сателітів серед країн
третього світу, таких, як військові хунти в Центральній Америці, Батиста на Кубі або Маркос на Філіппінах. Вони також виступали проти вимог
охопити правами людини членів меншин у США. Після закінчення холодної війни вони могли нарешті відкрито відмовитися від захисту прав
людини на користь відродження і зміцнення моральних засад у США і в
усьому світі. Для виконання такого завдання потрібні висока дисципліна
і почуття відповідальності, а також необхідно відкинути усілякі претензії, пов’язані з правами особи.
20 POLLIS, supra note 10, at 2–3.
21 Äèâ. e.g., Universal Declaration, supra note 1, at arts. 2, 4, 7.
22 Äèâ. Randall Green, Human Rights and Most–Favored–Nation Tariff Rates for Products from the People’s Republic of
China, 17 U. PUDGET SOUND L. REV. 611, 612 (1944).
23 Äèâ. ó çàãàëüíîìó ïëàí³ William P. Alford, Exporting «The Pursuit of Happiness» 113 HARV. L. REV. 1677 (1999).
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Яка іронія! Під час холодної війни обстановка була сприятливішою для
боротьби за права людини, ніж після її закінчення. Сьогодні лише зовсім
небагато людей пам’ятають порівняно коротку історію цих прав. А вона
дуже повчальна.
III. ЗАБУТІ ВИТОКИ
Універсальна ідея прав людини з’явилася відразу після II світової війни.24 Вона розглядалася засобом, який дозволить запобігти відродженню
нацизму, фашизму та інших форм авторитарного правління, таких поширених у довоєнному світі. Вона повинна була також звести нанівець
небезпеку такої ситуації, коли — як це було в гітлерівській Німеччині
— законно обраний уряд міг скоювати злочини і жорстокості від імені
правлячої більшості. Права людини згадуються в основоположних документах ООН як принцип майбутнього світового правопорядку.
Проте роботу над Загальною Декларацією прав людини підтримували далеко не всі, особливо серед великих держав.25 На совісті кожної з них були
діяння, що суперечать проголошуваним стандартам: у Росії — ГУЛаг, в
Англії і Франції — колонії, у США — расизм. Сьогодні це може видатися
дивним, але головними прихильниками ухвалення Декларації ООН були
уряди країн Латинської Америки, а саме: Куба, Панама і Чилі. Їх підтримували представники неурядових організацій, інтелігенції та широко
відомі громадські діячі, які приєдналися до Елеонори Рузвельт у її зусиллях щодо вироблення тексту Декларації.
Умови, в яких створювалася Декларація, вплинули на її зміст. Представники латиноамериканських країн, у яких панували авторитарні режими,
підкреслювали в першу чергу не політичні і цивільні, а соціальні права:
право на соціальне забезпечення, медичне обслуговування, пенсійна винагорода і грошова допомога. Західноєвропейські інтелектуали, що ще не
забули потрясінь, викликаних світовою економічною кризою тридцятих
років, що торувала шлях фашизму, також жадали гарантій для соціальних прав. Проте в зруйнованому і зубожілому за війну світі жоден уряд
не міг узяти на себе зобов’язання надати громадянам права, що володіють
правовою санкцією. Таким чином, внесення соціальних прав у Декларацію зумовило її зміст. У Декларації не містяться засоби, що забезпечують
реалізацію прав. Декларація складається з переліку благородних ідей і
закликів до урядів виконувати їх.
Знадобилося ще двадцять років, аби створити документи з прав людини,
що мають обов’язкову силу і передбачають примусове правозастосування в судовому порядку. За цей час стало ясно, що два вищезгадані типи
прав людини несумісні. Західні демократичні держави підкреслювали
цивільні свободи і політичні права, які можуть бути здійснені через суд, а
комуністичні уряди робили упор на соціальні права та обіцянки кращого
24 Äèâ. POLLIS, supra note 10.
25 Äèâ. PAUL G. LAUREN, THE EVOLUTION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS: VISIONS SEEN 165–171 (1998).
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життя.26 Крім того, дедалі більша частина країн третього світу починала
дивитися на права людини як на засіб перерозподілу світових ресурсів.
У результаті всього цього в 1966 році ООН приймає два окремі документи, які вступили в силу десять років опісля.27 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права покладав на держави–учасниці обов’язок
поважати права, перелічені у Пакті, а Факультативний протокол забезпечував міжнародні контрольні механізми.28 У Міжнародному пакті
про економічні, соціальні і культурні права висловлювалися ідеали, до
здійснення яких держави–учасниці повинні прагнути, і заохочувалося
вибіркове введення деяких із них у внутрідержавне право цих країн, але
необов’язково в конституцію.
У сімдесяті роки Міжнародний пакт про громадянські і політичні права став знаряддям у руках Заходу, тоді як Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, в дещо спотвореному вигляді, надавав
аргументи комуністичним лідерам.29 Слід зазначити, проте, що подібне
політизування прав людини під час холодної війни відбулося досить пізно. Раніше, в кінці 40–х і на початку 50–х років, зброєю в холодній війні
служили не ідеї, а все більша мілітаризація Європи за допомогою американських і радянських військ. Головними інструментами в цій війні були
НАТО і Варшавський договір, ядерні випробування, літаки, що доставляли продовольство до Берліна під час радянської блокади, і американський
капітал, який дозволив перебудувати Європу згідно з планом Маршалла.
Комуністи з деяким успіхом використовували ідеологію як свою зброю
в бідних постколоніальних країнах. Такі гасла, як рівність, соціальна
справедливість і припинення неоколоніальної експлуатації, привабливо
лунали виправданням комуністичної місії всесвітнього масштабу. Вони
супроводжувалися критикою західного колоніалізму, американського
расизму і підкріплювалися помітними економічними успіхами комуністичних країн. У 1957 році ці успіхи здобули матеріальне втілення у вигляді першого радянського супутника.
IV. РЕВОЛЮЦІЯ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ
До 60–х років картина в Радянській імперії перестала бути ідилічною.
Ще 1957 року на ХХ з’їзді КПРС радянський прем’єр Микита Хрущов
викрив страхітливі злочини сталінізму. Його секретна промова незабаром стала надбанням усього світу. Економіка комуністичних країн, що
перебувала під контролем своїх політбюро і армії, не могла впоратися із
завданнями періоду інтенсивної індустріалізації, почався застій. Реформаторські спроби привели в 1968 році до чищення ревізіоністів у Польщі й
інтервенції військ Варшавського договору до Чехословаччини. У країнах
26 POLLIS, supra note 10.
27 Ýòî áûëè Ìåæäóíàðîäíûé ïàêò îá ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðàâàõ è Ìåæäóíàðîäíûé ïàêò î
ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ [â äàëüíåéøåì öèòèðóþòñÿ êàê ICESCR è ICCPR]
28 ICCPR, Dec. 19, 1966, S. Exec. Doc. E, 95–2 (1978), 99 U.N.T.S. 171.
29 Thomas V. Franck, Is Personal Freedom a Western Value?, 91 AM. J. INT’I L. 593 (1997).
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радянського блоку стали з’являтися дисиденти і опозиція. Вони прагнули
знайти законні підстави для своїх вимог більшої свободи і розраховували
на допомогу із заходу. Вони знайшли і те, і інше в ідеї прав людини.
У протилежному таборі холодної війни події розвивалися інакше. Держави Західної Європи відмовилися від своїх колоній, а в США Верховний
суд очолив революцію у сфері прав людини проти чиновників і расизму,
що офіційно санкціонувався.30 Рух на захист громадянських прав, у якому пліч–о–пліч брали участь і чорношкірі, і білі американці, викликав
підтримку не тільки з боку Верховного суду, але і президентів Кеннеді та
Джонсона. Останній переконав Конгрес підтримати ідею громадянських
прав і підняв їх на рівень високих принципів у внутрішній політиці Америки. Уряди західних країн, не обтяжені більше колоніалізмом, виявили
нову зброю в боротьбі з комунізмом — права людини. Президенти Форд і
Картер, а також радник Картера у справах національної безпеки Збігнев
Бжезіньський внесли права людини в число основних принципів американської зовнішньої політики, а у вигляді «третьої корзини» — в документи Наради зі співробітництва та безпеки у Європі, підписані в Гельсінкі 1975 року.
Двома роками раніше, в 1973–му, міжнародний рух на захист прав людини набув значного розмаху у зв’язку з масовими злочинами, що чинилися клікою генерала Піночета в час і після військового перевороту в Чилі.
Завдяки наявності ЗМІ світова громадськість уперше в історії дістала
можливість безпосередньо спостерігати за тим, як посадовці на їхніх очах
вчиняють екзекуції. Після підписання Завершального акту в Хельсінкі
відбулася ще одна знаменна подія. Група радянських дисидентів заснувала Московський комітет Гельсінкі, а це означало, що в комуністичному
світі почала відкрито працювати перша організація з прав людини.31 Два
роки опісля присудження Нобелівської премії за мир міжнародній неурядовій організації Amnesty International сприяло зростанню світового визнання й авторитету правозахисної діяльності і додало правозахисникам
упевненості в собі.
Більшість громадян комуністичних держав спочатку поставилися до
Гельсінкського завершального акту скептично. В черговий раз Брежнєву вдалося обвести Захід навколо пальця, примусивши його надати комуністичному табору фінансову допомогу і доступ до сучасної техніки в
обмін за декілька порожніх обіцянок. Але були й інші. Вони повірили в
необхідність використовувати ситуацію, особливо після того, як услід за
Завершальним актом 1976 року набули чинності два міжнародні пакти з
прав людини. Для захисту і моніторингу прав людини стали створюватися незалежні організації.32 У Польщі після робітничих протестів в містах
30 Íà òåìó àíàëèçà Ðåâîëþöèè â îáëàñòè ïðàâ ÷åëîâåêà ñì. CHARLES R. EPP. THE RIGHTS REVOLUTION: LAWYERS,
ACTIVISTS, AND SUPREME COURTS IN COMPARATIVE PERSPECTIVES (1998).
31 Äèâ. Lawyers Committee for Human Rights, Human Rights and Legal Reform in the Russian Federation, 107–111
(1993). Â òîé ÷àñ öå áóëà ºäèíà ëåãàëüíà íåóðÿäîâà îðãàí³çàö³ÿ â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³.
32 Îäí³ºþ ç íèõ áóëà îðãàí³çàö³ÿ Human Rights Watch.
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Радом і Урсус (1976 р.) був створений Комітет захисту робітників (надалі
відомий як KSS KOR), а також Рух на захист цивільних прав (ROPCiO). У
Чехословаччині виникла група «Хартія 77». Активісти, що працюють в
цих організаціях, піддавалися переслідуванням з боку політичних властей і чекали від Заходу зовсім не символічної підтримки.
Підтримка прийшла під час візиту до Польщі президента Картера в 1977
році. Едвард Герек, перший секретар ПОРП, сподівався на поліпшення
польсько–американських відносин і надання позик. Картер обіцяв йому
і те, і інше, але за однієї умови: на закінчення візиту по польському державному телебаченню у прямому ефірі буде передана прес–конференція
Картера. Герек погодився. Польські власті дібрали лояльних журналістів,
а управління у справах друку ЦК ПОРП забезпечило їх наперед заготовленими питаннями. В кінці доволі нудної конференції Картер сказав, що
цього разу він хоче відповісти на питання, задане журналістом, який не
був допущений на цю зустріч. І тут він вийняв із кишені аркуш паперу, на
якому Лешек Мочульський, член Руху на захист прав людини і головний
редактор підпільної газети «Опінія», ставив йому питання про політику
США щодо стану справ у сфері прав людини в Польщі. Картер запевнив
поляків, що відносини США з польським урядом залежатимуть від поваги до прав людини в Польщі і вітав зусилля незалежних правозахисних
організацій. Так Картер став хрещеним батьком руху, що набирав силу,
на захист прав людини в Польщі та інших країнах радянського табору.
Рік по тому Папа Римський Іоанн–Павло II бере під свій патронаж правозахисний рух у Східному Берліні. Католицька церква ставилася до прав особи з великою часткою скепсису, висуваючи на перший план права релігійної общини, народу, сім’ї і професійних груп, які потребували захисту від
втручання з боку комуністичної держави. Проте кардинал Кароль Войтила (ще до того як став Папою Іоанном–Павлом II) часто критикував порушення прав людини в Польщі і надавав допомогу у створенні підпільних
правозахисних організацій. У розробленій ним версії персоналізму кардинал Войтила прагнув поєднати соціальне учення Католицької церкви з
концепціями автономії, свободи й особистої відповідальності.33 Після того,
як Войтила був вибраний Римським Папою, польський рух на захист прав
людини відчув підтримку з боку того, хто для багатьох людей, особливо
католиків, був найвищим у світі моральним авторитетом.
V. НЕМАЄ ХЛІБА БЕЗ СВОБОДИ
У той період права людини вже були в центрі ідеологічного протистояння. Вперше Захід перейшов у наступ, і Сходу доводилося захищатися.
Комуністична пропаганда запропонувала свою «соціалістичну концепцію прав людини», в якій значення цивільних свобод і політичних прав
зменшувалося на користь соціальних прав.34 Це була карикатура на взає33 Cardinal Karol Wojty³a, The Truth of the Encyclical ‘Human Vitae’, L’OBSERVATORE ROMANO, Jan. 16, 1969, 6
34 Íà òåìó àíàë³çó òàê çâàíî¿ ñîö³àë³ñòè÷íî¿ êîíöåïö³¿ ïðàâ ëþäèíè äèâ. Roman Wieruszewski The Evolution of the
Socialist Concept of Human Rights, SIM NEWSLETTER, Jan. 1988, 27–37
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мозалежність між категоріями прав людини в тому сенсі, в якому вона
розглядається авторами Загальної Декларації прав людини 1948 року.
Комуністи відмовлялися надати правам людину процесуальні гарантії,
головною з яких було право звернутися до незалежного суду зі скаргою
на будь–який державний орган або установу, якщо ними були порушені
права даної особи. У країнах радянського табору таке було неможливе.
Адміністративні суди не існували до 80–х років, та й тоді вони були тільки в Польщі і Угорщині. Згідно із соціалістичною концепцією судові механізми правозастосування заміщаються так званими «матеріальними
гарантіями» прав людини. Цей підхід знайшов відображення в конституційному положенні, згідно з яким свобода друку, слова і висловів гарантуються і захищаються тим фактом, що друкарні, паперові фабрики,
газети, радіостанції і інші засоби інформації є загальнонародним надбанням.35 Комуністи також прагнули поставити права людини в залежність
від її обов’язків перед суспільством і державою. У 1975 і 1976 роках польські власті намагалися оформити залежність між володінням правами і
виконанням обов’язків як положення конституції,36 але від проекту поправки з цього питання довелося відмовитися під тиском масового протесту у вигляді величезної кількості відкритих листів.
Відповідно до соціалістичної концепції держава володіла здатністю гарантувати соціальні права всім громадянам завдяки централізації економіки і своїй соціальній політиці.37 Громадянські свободи і політичні права могли бути обмежені щоразу, коли їх реалізація гальмувала здійснення важливіших загальнонародних завдань — економічного зростання і
добробуту населення.38 Офіційна пропаганда того часу стверджувала, що
громадянських свобод і політичних прав добивається лише невелика група опозиціонерів та класових ворогів. Одним словом: інтелігенція хоче
свободи, а народ — хліба. І влада дасть народу хліб, затикаючи горлянку
опозиції.
Порівняно недавні події, здавалося, підтверджували ці позиції. У березні
1968 року польська влада розгромила рух студентів і інтелігенції за свободу слова. У грудні 1970 року, коли робітники протестували проти підвищення цін на продукти харчування, інтелігенція не підтримала їх. Протест
був придушений із застосуванням сили, пролилася кров, а за цим настала
зміна партійного керівництва і обіцянки поліпшити рівень життя. Здавалося, що ті, хто вимагав свободи, були відокремлені непрохідною прірвою
від тих, хто прагнув отримати якомога більше благ від режиму.
Проте після ще одного робітничого протесту в 1976 році польській опозиції і деяким лідерам вільних профспілок вдалося всього за декілька років
35
36
37
38

U.S.S.R CONST. (1936).
Äèâ. DANIEL h. Cole, The Struggle for Constitutionalism in Poland, 97 MICH.L. REV. 2062, 2088–2089 (1999)
Äèâ. Wieruszewski, supra note 33.
Äèâ. â îáùåì ïëàíå W. Osiatyñski, Revolution in Eastern Europe, 58 U. CHI. L. REV. 823 (1991) (îáçîð TIMOTHY
ASH, THE MAGIC LANTERN: THE REVJLUTION OF ’89 WITNESSED IN WARSAW, BUDAPEST, BERLIN, AND PRAQUE
(1990) è WILLIAM ECHIKSON, LIGHTING THE NIGHT: REVJLUTION IN EASTERN EUROPE 1990)).
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подолати цю прірву. Інтелігенція змогла відмовитися від своєї традиційної
елітарності і замість вимог привілеїв для себе висунути ідею прав для всіх.
Тим часом лідери незалежних профспілок — якоюсь мірою з допомогою
опозиційної інтелігенції — перестали покладатися на великодушність держави і почали вимагати свої права.39 Правду кажучи, саме мова прав людини вперше в історії Польщі дозволила заповнити пролом між політичними концепціями польської інтелектуальної еліти і широкими масами.40
В середині 70–х років польській опозиції вдалося дискредитувати основну тезу соціалістичної інтерпретації прав людини, а саме примат соціальних прав. Керівники опозиції і письменники самвидаву показали, що без
громадянських і політичних прав соціальний прогрес узагалі неможливий, особливо при плановій економіці. Економічне зростання, необхідна
умова такого прогресу, нездійсненний без механізму зворотного зв’язку,
який давав би змогу ліквідовувати негативні наслідки помилкових рішень. У капіталістичній системі таким механізмом є ринок, посилений
опозицією і незалежними ЗМІ, які також указують політикам на їх помилки. У комуністичній же системі не було вільного ринку, а цензура захищала інтереси влада імущих і перешкоджала всякій критиці. Таким
чином, творці централізованого планування не могли оцінити справжньої ефективності своїх рішень. Під забороною перебували незалежні організації, опозиційні партії та профспілки, а це також призводило до відсутності форуму для обговорення раціональності і результатів ухвалених
владою рішень економічного і соціального порядку.
Отже, вдалося показати, що відсутність прав була серйозною причиною
економічної кризи, що поглиблювалася, в Польщі. Хліб без свободи не
існує. Це гасло, яке вперше з’явилося під час студентських демонстрацій у березні 1968 року, стало загальною ідеєю страйків «Солідарності»
на Балтійському побережжі 1980 року. Більшість робітничих вимог стосувалися громадянських і політичних прав разом із традиційнішими
для робітників соціальними та економічними проблемами або вимогами
поліпшення умов роботи.41 Це стало можливим у результаті спільних зусиль членів незалежних профспілок і політичної опозиції, які зуміли зробити правильні висновки зі своїх помилок і досвіду, набутого раніше під
час протестів в Угорщині, Чехословаччині і Польщі.
VI. НЕМАЄ ПРОГРЕСУ БЕЗ СВОБОДИ
У своєму неприйнятті ідеї прав людини комуністичні лідери не були самотні. Керівники азіатських і африканських країн почали стверджувати,
що права людини служать ширмою для неоколоніалізму.42 У цьому пере39 Id.; Àgnieszka Klich, Human Rights in Poland: The Role of the Constitutional Tribunal and The Commissioner for Citizens’ Rights, 1996 ST. LOIS–WARSAW TRANSATLANTIC L.J. 33, 36–37 (1996).
40 Äèâ. Wiktor Osiatyñski, Constitutionalism and Rights in the History of Poland, in CONSTITUTIONALISM AND RIGHTS:
THE INFLUENCE OF THE UNITED STATES CONSTITUTION ABROAD 300–302 (Lois Henkin & Albert Rosentahl eds.,
Columbia University Press 1990).
41 Klich, supra note 43, 36–37.
42 Äèâ. RHODA E. HOWARD RIGHTS IN COMMONWEALTH AFRICA 119–144 (1986).
’

Book_OON_CCF.indd 126

126

10.06.2009 14:18:34

конанні їх підтримували ліві інтелектуали на Заході. В кінці 70–х років
Адамантія Полліс і Пітер Шваб із New School for Social Research (Нової
школи соціальних досліджень) у Нью–Йорку опублікували статтю,43 в
якій стверджували, що для країн, що розвиваються, права людини менш
важливі, ніж економічний розвиток і утворення національних держав. У
третьому світі права окремої особи були чужою концепцією, оскільки індивідуалізм — це витвір західної культури. У «незахідному» світі індивід
є інтегральною частиною соціальної групи і невіддільний від інших, а
індивідуальне «Я» нерозривно пов’язано з місцевою або племінною общиною. Результатом цього є верховенство суспільства над індивідом.
Автори стверджують, що економічне зростання і розвиток потребують
збереження цього верховенства. Проте керівна роль місцевих племен і общин повинна перейти до держави, єдиної сили, здатної провести соціально–економічні реформи і гарантувати жителям третього світу прогрес і
добробут. Будь–яке порушення прав людини, що могло статися, при цьому розглядається як неминуча ціна прогресу, а за браком правозахисних
традицій вона не дуже висока. На думку авторів, право на розвиток має
бути пріоритетним у порівнянні з правами людини.44
Пройшло трохи більше десяти років, і прем’єр–міністр Сінгапуру Лі Кван
Ю, прем’єр Малайзії Махатір Мохаммед та диктатор Індонезії генерал Сухарто відкрито оголосили права людини неоколоніальною ідеологією і висунули проти них так звані «азіатські цінності».45 Підпорядкування окремої особи сім’ї, місцевій общині і роботодавцям; механізми, сприятливі для
підтримки соціальної гармонії; державний капіталізм і авторитарні форми
правління — все це мало на меті гарантувати народам Південно–Східної
Азії щастя і благоденство у відповідності з традиційними цінностями.
Економічна криза 1997 року зруйнувала ці цінності і показала ущербність економіки, що базується на союзі держави і великих корпорацій.
Ще до цього керівники багатьох незалежних африканських держав скористалися традиційним верховенством суспільства над особою, щоб перенести групову лояльність на державу.46 Вони також застосовували силу
для руйнування місцевих общин і грабежу населення власних країн,47
внаслідок чого значна частина континенту перетворилася на поле битв,
театр нескінченних жорстоких воєн. Порушення прав людини ніколи
не приводили до зміцнення національних держав або прискорення економічного розвитку. Адамантія Полліс відважно визнала ці факти в іншій статті, написаній через 20 років після виходу у світ вищезазначеного
знаменного есе.48 Зневага прав людини з боку керівників африканських
43 POLLIS, supra note 10.
44 POLLIS, supra note 10, 16
45 Äèâ. ó çàãàëüíîìó ïëàí³ Dinah PoKempner, Symposium: Human Rights on the Eve of the Next Century: Human Rights
and Non–Governmental Organisations: Asia’s Activistes and the Future of Human Right, 66 FORDHAM L. REV. 677 (1997).
46 POLLIS, supra note 10, 10–11.
47 El–Obaid Ahmed El–Obaid and Kwadwo Appiagyei–Atua, Human Rights in Africa — A New Perspective on Linking the
Past and the Present, 41 MCGILL L.J. 819, 824 (1996).
48 Äèâ. POLLIS, supra note 6.
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країн прирекла більшість жителів Африки на голод і залежність від міжнародної гуманітарної допомоги. За браком демократії, свободи друку і
політичних прав гуманітарна допомога не доходить до голодних і нужденних. Навпаки, вона потрапляє до рук тих племінних і кланових вождів, що конфліктують між собою.
Треба сказати, що прихильники культурного релятивізму скоріше представляли точку зору тих, хто перебував при владі і порушував права своїх
громадян, ніж інтереси їхніх жертв.49 Виразники поглядів диктаторів
схильні підкреслювати своєрідність африканських і азіатських традицій,
тоді як їхні супротивники і незалежні організації в Африці та Азії на перший план висувають універсальність прав людини.50 Уявіть собі, що жертва порушення прав людини з боку держави, яка після виходу з в’язниці
покинула свою країну і знайшла притулок за кордоном, заявляє: «Так,
мене незаконно посадили, ображали і катували, але все це не має значення, оскільки західна концепція прав людини чужа мені так само, як і всій
моїй культурі». Мені досі подібні випадки не траплялися.
А. Які права універсальні?
Концепція прав людини народилася на Заході. Марним було б, здається, шукати щось рівнозначне у традиційних культурах Сходу і Півдня.
Швидше за все вона склалася саме в цій частині світу тому, що тривалий
час тут люди жили ізольовано один від одного, бо так було легше вижити.
В інших кінцях світу люди були тісніше пов’язані і осібне «я» зливалося
з колективом, із якого воно черпало головні елементи самосвідомості.
Інші культури користуються іншими засобами для захисту людської гідності,
ніж це робиться на Заході.51 Оскільки для жителів Заходу людська гідність
— головна мета і обґрунтування прав людини, то для багатьох, які живуть
на Сході, гідність захищається усвідомленням обов’язку, з яким людина
з’являється на світ. Проте незалежно від культурної приналежності нікому
ще не вдалося довести, що тортури, насильницьке затримання або несправедливий розгляд є ефективними заходами захисту людської гідності.
Інакше кажучи, універсальність прав людини не означає необхідності ухвалення всіма Західної культурній моделі. Вона означає лише існування
фундаментальних прав, які не може порушити жоден уряд у світі. Вибір
і визначення такого мінімального переліку прав людини може бути спірним, проте сама можливість суперечки на цю тему не може послужити
виправданням масових порушень можновладцями прав людини в ім’я
культурних розбіжностей.
При розгляді універсальності прав людини слід згадати дві небезпеки, що
явно загрожують ним. По–перше, їм загрожують державні власті та поса49 Äèâ. â îáùåì ïëàíå Guyora Binder, Cultural Relativism and Cultural Imperialism in Human Rights Law, 5 BUFF. HUM.
RTS. L. REV. 211 (1999).
50 Äèâ. ó çàãàëüíîìó ïëàí³ PoKempner supra note 55; R.K.L. Panjabi, Asian Perspectives on Human Rights, 86 AM. J.
INT’L L. 199, 200 (1992) (reviewing ASIAN PERSPECTIVES ON HUMAN RIGHTS (1990)).
51 Äèâ. JACK DONNELLY, UNIVERSAL HUMAN RIGHTS IN THEORY AND PRACTICE 49–65 (1989).
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довці, що перебувають у них на службі і зловживають своїми репресивними повноваженнями.52 Їм загрожують також культурні звичаї і релігійні
норми. Подібні звичаї приймаються суспільством, внаслідок чого суспільна ворожість спрямовується не проти порушників прав людини, а проти
правозахисників, які були б схильні покінчити з такими традиціями або
за допомогою освіченого законодавства, або силою?
Досвід говорить, що в таких випадках потрібно діяти обережно. Якщо традиція викликає заперечення, висувати аргументом права людини можна
тільки у крайньому випадку — якщо традиція насправді жорстока, якщо
вона загрожує життю окремих осіб і якщо вона ставиться під сумнів хоч
би частиною суспільства. Інакше дії мають бути просвітницькими, спрямованими на створення таких умов, які сприятимуть ухваленню універсальних стандартів, і на надання допомоги тим жертвам порушень прав
людини, які готові прийняти її. Консервативні традиції не змінити декретом, силою або примусовими заходами. Такий шлях має сенс тільки
в разі зловживань державною владою і порушення прав людини з боку
репресивної держави/апарату примушування.
VII. ТІЛЬКИ У БОРОТЬБІ З ДЕРЖАВОЮ?
За останні чверть століття концепція прав людини досягла багато чого і
стала зручною етикеткою для найрізноманітніших претензій з боку незадоволених життям. Але права людини не можуть служити магічною формулою, що дозволяє здійснити всі наші мрії. Більшість наших проблем
можна вирішити, не вдаючись до таких інструментів, як права людини й
індивідуальна скарга. Необхідно чітко відокремити ті сфери, куди права
людини входять, від тих, яких вони не стосуються.
Абсолютно очевидно, що концепція прав людини має застосовуватися в
тих випадках, для яких вона була створена, тобто для захисту індивідів
від свавілля державної влади.53 Наявність влади передбачає, з одного
боку, можливість репресій (примушування), а з іншого — постійне підпорядкування: індивід не може просто відмовитися від відносин з владою.
Правителі тримають у руках меч, яким можуть карати, тому індивіди
потребують щита, яким могли б заслонитися від карального меча.
Прихильники так званого горизонтального застосування прав людини
переконані, що це поняття потребує застосування в міжособових взаєминах.54 Скептики вважають, що це спотворить сутність міжособових
взаємин: люди не винні — бо немає такої необхідності — спілкуватися
один з одним під охороною щита. Врешті–решт, держава в межах своїх
повноважень зобов’язана захищати права кожного від порушень з боку
інших осіб, розглядаючи окремі діяння як злочинні і піддаючи судовому
переслідуванню тих, хто переступає закон. Порушення недоторканності
52 Ñì. Jennifer Moore, From Nation State to Failed State: International Protection from Human Rights Abuses by
Non–State Agents, 31 COLUM. HUM. RTS. L. REV. 81 (1999).
53 Universal Declaration, supra note 1, arts. 9–14.
54 B. Dickens, The Horizontal Application of Íuman Rights Law, in HUMAN RIGHTS: AN AGENDA FOR THE 21st CENTURY, 59 (Angela Hegarty and Siobhan Leonard eds., Cavendish Publishing 1999).
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особистого життя приватною особою вважається злочином, при подібному порушенні з боку державної установи — наприклад, розкритті моєї
кореспонденції без моєї згоди необхідно звернутися до захисту прав людини. 55
У ідеальнішому світі стосунки між людьми були б засновані не стільки на правах і петиціях, скільки на взаємній довірі, відчутті взаємних
зобов’язань і відповідальності. Джоель Файнберг, один із найбільших сучасних філософів права, показав, що в основі таких чисто людських почуттів, як любов, дружба, поблажливість, жалість та альтруїзм, лежить
добровільна відмова від своїх прав і їх обов’язкове застосування у взаєминах з іншими.56 Багато консервативних мислителів вважають, що істинно людські риси найкраще розвиваються у природних соціальних групах
типу сім’ї, церковної конгрегації та невеликих общин, пов’язаних турботою одне про одного і взаємними зобов’язаннями, а не методом судових
тяжб проти окремих осіб і суспільства в цілому.
Проте любов іноді виявляється зрадженою, дружба обдуреною,
зобов’язання порушеними, а добродійність використана не за призначенням. Буває, що сім’я стає джерелом жорстокості і несправедливості,
церковні служителі або релігійні секти зловживають довірою віруючих, а
місцева еліта використовує свої переваги над членами общин. Як наполягав Джеремі Уолдрон, у таких випадках права людини можуть і повинні
забезпечувати механізм зворотного зв’язку, до якого може вдатися потерпілий, якщо підведуть довіра, любов і дружба.57
Існують і такі взаємини між людьми, які нагадують розстановку сил між
індивідом і державою в тому сенсі, що одна сторона займає вище положення і може добиватися свого примусом, а друга, слабкіша, сторона не
може припинити ці взаємини. За приклад можна навести становище дитини у школі й удома. Інший приклад — жінка, залежна матеріально і
фізично від чоловіка. Або хворий у лікарні, особливо, психіатричній.58 У
всіх цих випадках аналогія з державою настільки сильна, що тут, видно,
повинно також знайти застосування право у сфері прав людини, бо без
такого прикриття слабша сторона відчує себе безпорадною і не зможе обороняти свою гідність.
Річ у тому, що саме в захисті людської гідності криється універсальне обгрунтування концепції прав людини — те єдине обгрунтування, яке, мабуть, схильні прийняти прихильники найрізноманітніших філософських
поглядів. У найпростішому сенсі, захист прав людини припускає визнан55 Äèâ. Universal Declaration, supra note 1, art. 12.
56 Joel Feinberg, A Postscript to the Nature and Value of Rights, in BIOTECHNICS AND HUMAN RIGHTS 32–34 (Elsie L.
Bandman eds., Little Brown 1978).
57 Äèâ. Jeremy Waldorn, When Justice Replaces Affection: The Need for Human Rights, 11 HARV. J.L. AND PUB. POL’Y
3, 625–647 (1988).
58 Ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè äèòÿ÷³ ñàäêè, øêîëè ³ ë³êàðí³ ïåðåáóâàþòü ó â³äàíí³ äåðæàâè, ïðàâî ïðàâ ëþäèíè çíàõîäèòü
ó íèõ ïðÿìå çàñòîñóâàííÿ òî÷íî òàê ñàìî, ÿê â ³íøèõ óñòàíîâàõ «çàêðèòîãî» òèïó, íàïðèêëàä, â àðì³¿ òà
ïåí³òåíö³àðíèõ óñòàíîâàõ.
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ня кантівського імперативу, який означає, що одна людина не може розглядати іншу тільки як засіб для досягнення своєї мети або як предмет.59
Для того, щоб уникнути такого становища і не виявитися знаряддям у
чужих руках, кожному потрібне мінімальне відчуття упевненості у своїй
особистій безпеці.
VIII. ПРАВА І ПОТРЕБИ
За останні роки привабливість терміну «права людини» призвела до його
девальвації. Заклик до захисту прав людини став служити виправданням
для всіляких вимог кращого життя. З іншого боку, всі людські потреби
подавалися в категоріях прав людини. Все це знецінило концепцію прав
людини і викликало у відповідь скептицизм. Кожна претензія до інших
не може бути пов’язана з правами людини. Як зробити вибір між різними
людськими потребами, якщо відомо, що все задовольнити неможливо?
Права людини не можуть охоплювати всі потреби людини. Вони розповсюджуються тільки на основні потреби, пов’язані з особистою безпекою.
Фізична безпека може перебувати під загрозою з боку інструментів примушування, і тому вона входить до категорії прав людини. Сюди ж входять право на свободу дій у приватній сфері без якого–небудь втручання
держави. Ще один аспект — особиста безпека в межах тієї або іншої спільноти — кожен, хто не має впливу на ухвалення рішень, що зачіпають його
інтереси, позбавляється відчуття безпеки. І, звичайно ж, існує основна соціальна безпека, яка перестає діяти, якщо людина позбавлена найменшого — шматка хліба і даху. Проте права людини не охоплюють і не можуть
охоплювати задоволення всіх потреб, пов’язаних із добробутом, рівністю
становища або житлових умов, життєвою різноманітністю і досвідом, створенням і зміцненням зв’язків між людьми або пошуками сенсу життя.
Такі потреби задовольняються, якщо це взагалі можливо, кожною людиною
самостійно або з допомогою сім’ї і друзів. Багато потреб задовольняються
колективно — без необхідності звертатися до прав людини — за допомогою
взаємообміну послугами на ринку або виконання зобов’язань. Навіть у спільноті, що набула форму держави, більшість потреб задовольняються не через
заяву про права, а за допомогою політичних процесів. Це особливо важливо
в демократичній державі. Якщо висувати вимоги — досить проста справа в
авторитарній державі, ресурси якої здаються необмеженими, в демократичній державі претензія до спільноти/суспільства — це претензія до всіх громадян, у тому числі і до себе самого. Тому в демократичній державі правильний вибір суспільних вимог виявляється набагато дієвішим механізмом, що
дозволяє покласти вимоги на суспільство, ніж звернення до прав людини.
IX. ПРАВА І ДЕМОКРАТІЯ
Оскільки право людини на участь у суспільному житті незаперечне, демократія часто ототожнюється з правами людини, а вимоги, звернені до
59 Êàíò íàçèâàâ öåé ïðèíöèï «öàðñòâîì ìåòè» ²ÌMMANUEL KANT, GROUNDING FOR THE METAPHYSICSOF MORALS
(Îñíîâîïîëîæåíèÿ äî ìåòàô³çèêè óñòî¿â), § 433, at 39 (James Ellington ed., Hackett Publishing Co. 1981) (1785).
131

Book_OON_CCF.indd 131

10.06.2009 14:18:35

демократичного уряду, формулюються в категоріях таких прав. Однак
цей підхід є деяким спрощенням. Політичні права людини поширюються
тільки на форму і спосіб ухвалення рішень, а саме: рішення повинне бути
ухвалене більшістю в рамках процедури\процесу, в якій можуть взяти
участь усі. При цьому політичні права не визначають змісту ухвалених
таким чином рішень. Зміст встановлюється в ході політичного процесу.
У демократичній державі під політичним процесом мають на увазі те, як
більшість творить закони;60 вона встановлює норми поведінки, обов’язкові
для всіх членів суспільства\спільноти, а також розподіляє між усіма обмежені ресурси. Розподіл і перерозподіл ресурсів набуває форми державного
бюджету. Права людини, особливо якщо вони внесені до конституції, стоять
над цим процесом. Законодавці можуть прийняти будь–які законопроекти,
окрім тих, які могли б суперечити конституції. Тому конституційний закон
не може порушувати права членів національних меншин або права віруючих
і невіруючих, навіть якщо більшість висловлюється на підтримку такого закону. Починаючи роботу над бюджетом, уряд і парламент повинні виділити
необхідні фонди на здійснення і захист прав людини, гарантованих конституцією, перш ніж братися за складання решти його статей.
Логіка прав людини відмінна від логіки демократії. В рамках демократичного процесу рішення ухвалюються після того, як були взяті до уваги
аргументи різних партій, зважені інтереси різних груп і зроблені зусилля
у пошуках компромісу.61 Компроміси між точками зору й інтересами непостійні. Закони можна міняти, особливо після виборів, а бюджет приймається на один рік або декілька років. Так, методом проб і помилок, за
допомогою подальших коректувань, демократія досягає компромісу, що
максимально відповідає поглядам і бажанням більшості.
Навпаки, якщо я мислю в категоріях своїх прав, мій шлях веде не до парламенту, а до суду. Суддя вирішить, чи належить мені те або інше право і
чи може воно бути застосовано в даній ситуації. Судовий процес не орієнтований на компроміс. Я або виграю справу, або програю його. Переможцеві належить все.62
Судовий захист прав людини в демократичному суспільстві набуває особливого значення в тих випадках, коли більшість або ті, хто діє від її імені,
загрожують життю та безпеці окремої особи або взагалі відкидають сам
принцип демократії, 63як це було в 30–і роки у Німеччині. Проте суд — не
кращий вихід, якщо йдеться про вибір того або іншого рішення, що стоїть
перед суспільством. Адже якщо до прав ставитися серйозно, додаток їх до
вибору суспільних вимог має означати, що кожна людина отримує право
вето (а general–purpose veto).
60 Äèâ. Errol P. Mendes, Democracy, Human Rights and the New Information Technologies in the 21st Century the Law
and Justice of Proportionality and Consensual Alliance, 10 NAT’L J. CONST. L. 351 (1999).
61 Äèâ. Mendes, supra note 75.
62 Îáãîâîðåííÿ ðîçá³æíîñòåé ì³æ ïîë³òè÷íèì ïðîöåñîì è âèìîãàìè äîòðèìàíèÿ ïðàâ ëþäèíè\çàÿâîþ ïðî ïîðóøåííÿ
ïðàâ ëþäèíè äèâ. ANN GLENDON, RIGHTS TALK: THE IMPOVERISHMENT OF POLITICAL DISCOURSE (1991).
63 Äèâ. ó çàãàëüíîìó ïëàí³ William E. Scheurman, After Legal Indeterminacy: Carl Schmidt and the National Socialist
Order, 19 CARDOZO L/ REV/ 1743 (1988); ñì. òàêæå Osiatyñski, supra note 41.
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Саме тут криються головні причини тертя між правами людини і демократією: чим більше прав захищає конституція, тим менший простір у суспільстві для компромісу; чим меншу свободу має в своєму розпорядженні
представницький уряд при виборі альтернативних суспільних завдань,
тим більшу можливість дістають суди, перш за все, конституційні, ухвалювати рішення за суспільство. Загалом і в цілому, чим більше конституційних прав, тим менше демократії.
Цю думку особливо важко прийняти колишнім підданим комуністичних держав і інших диктаторських режимів. Вони звикли вважати, що кожне право, закріплене конституцією, веде до обмеження дискреційної влади\свавілля диктатора і зміцненню суспільства. Їм нелегко збагнути, що в умовах демократії права повинні існувати з деякими обмеженнями, щоб забезпечити
простір\необхідну свободу для ухвалення рішень. Саме тому дуже важливо
виявляти стриманість при введенні нових прав у мінімальний обов’язковий
перелік і не видавати наші інтереси за права людини. От чому більшість розвинених демократій відокремлюють конституційні права від пріоритетів
суспільної політики, особливо від так званих соціальних прав.
X. СВОБОДА ВІД ПОТРЕБИ
Свобода від потреби була однією з чотирьох свобод, проголошених президентом Рузвельтом під час Другої світової війни, як основа майбутнього
післявоєнного світового порядку. Соціальні права мали першорядне значення для укладачів Загальної Декларації прав людини, хоч і отримали
не такий переконливий захист у Пактах ООН, як громадянські та політичні права. Соціальні права залишалися стандартами, до досягнення
яких держави–учасниці повинні прагнути в міру своїх економічних можливостей. Пакти, таким чином, відображають переконання, що соціальні
права належать до сфери суспільної політики (public policy making). Ці
права не захищаються в судах від таких законодавчих рішень, які могли
б обмежити сферу їх дії або перешкодити їх ефективному здійсненню.64
Внаслідок цього конституції більшості західних країн розглядають соціальні права інакше, ніж громадянські й політичні.65 Німецький Основний закон, ст. 20, стверджує, що Федеральна Республіка Німеччина
— це соціальна правова держава.66 У преамбулі Конституції Швеції міститься одна згадка про соціальні права, що не має обов’язкової сили.67
У Франції соціальна політика грунтується на принципах, які випливають із преамбули Конституції. А те, що в конституціях немає особливих
розділів, присвячених соціальним правам, не перешкодило цим країнам
проводити активну соціальну політику на основі законів. З іншого боку,
більшість конституцій, переповнених положеннями про соціальні права,
виявилися марними словами.
64 Äèâ. ICESCR & ICCPR, supra note 26 & 27.
65 Wiktor Osiatyñski, Social and Economic Rights in a New Constitution for Poland, in WESTERN RIGHTS? (András Sajó
ed., Kluwer Law International 1996).
66 F.R.G. CONST. (1947).
67 SWED. CONST. Flauz Constitutions of the Countries of the World, Volume XVII (1974 or 1949).
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Отже, потрібно зробити висновок, що права людини не є ні необхідною, ні
достатньою умовою для виконання суспільних завдань. Не можна зрізати
кути у пошуках кращого шляху; у прагненні добитися будь–яких соціальних вимог, етичних змін або культурних трансформацій не слід обходити
стороною політичний процес, виражаючи потреби змін у категоріях претензій і заяв про права людини. Сьогодні необхідно діяти навпаки: ми повинні обмежити правозахисні претензії і надати правам людини скромніше місце і роль, яка буде набагато більш здійсненною, ніж у даний час.
На жаль, глобальна політика рухається у протилежному напрямі. Протягом останніх декількох років у міжнародних документах з прав людини абсолютно свідомо дедалі більше стираються відмінності між правами
людини і суспільними орієнтирами. Підсумкова декларація Всесвітньої
конференції з прав людини, що відбулася у Відні 1993 року, гласить: «Усі
права людини універсальні, неподільні, взаємозалежні і взаємопов’язані.
Міжнародне співтовариство повинно розглядати права людини глобально, на справедливій і рівній основі, з однаковим підходом і увагою».68
XI. ПРАВО НА РОЗВИТОК?
Ця декларація відображала позицію відсталих/малорозвинених країн,
як тепер прийнято говорити, Півдня, яким належала більшість у Генеральній Асамблеї ООН. Вони хотіли, щоб програми ООН з прав людини
головним чином концентрувалися на соціальних та економічних правах,
які недавно дістали назву «прав на розвиток». Право на розвиток зводиться до вимоги перемістити ресурси, капітали і сучасну техніку з багатого
Заходу на бідний Південь.
Право на розвиток дуже сильно відрізняється від традиційних прав людини.69 Вимоги благ і послуг висуваються не окремими індивідами, а державними керівниками, і адресатом цих вимог є, швидше за все, інші
держави або міжнародне співтовариство в цілому, а не уряд своєї держави. На практиці керівники країн третього світу посилаються на права
людини (особливо, використовуючи фразеологію права на розвиток) з
метою отримати міжнародну допомогу і доступ до ресурсів. Потім вони
використовують право на суверенність — підкреслюючи його щосили,
як наприклад, у ст. 3 Хартії Організації африканської єдності — щоб перешкодити тим, хто надає таку допомогу, у здійсненні перевірки того,
як вона розподіляється.70 І, нарешті, ті ж самі керівники посилаються
на культурні відмінності і тим самим виправдовують неповагу, а іноді й
порушення громадянських свобод і політичних прав своїх громадян. Як
мовилося вище, аналіз зловживань у сфері прав людини з боку правителів третього світу був опублікований у Human Rights Quarterly Ада68 Öèòóºòüñÿ çà òåêñòîì ñò. 5 Â³äåíñüêî¿ äåêëàðàö³¿ òà ïðîãðàìè ä³é Âñåñâ³òíüî¿ êîíôåðåíö³¿ ç ïðàâ ëþäèíè. Â³äåíü, 1993.
69 Äëÿ äîêëàäíîãî îçíàéîìëåííÿ ç òåìîþ «ïðàâî íà ðàçâèòîê» äèâ. Upendra Baxi, The Development of the Right to Development, in HUMAN RIGHTS: NEW DIMENSIONS AND CHALLENGES (Janusz Symonides ed., Ashgate Publishing Co. 1998)
70 CHARTER OF THE ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY, May 23, 1963, 47 U.N.T.S. 39, republished in 2 I.L.M. 766
(1963). Òåêñò Õàðò³¿ (OAU Charter) àíãë³éñüêîþ ìîâîþ ìîæíà çíàéòè â ²íòåðíåò³ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ îðãàí³çàö³¿
<http://www. oau–oau. org/>
’

Book_OON_CCF.indd 134

134

10.06.2009 14:18:36

мантією Поліс71, яка ще в 70–і роки виступила співавторкою концепції
обмеженої застосовності прав людини.
Таким чином, ідея прав людини перестала служити знаряддям у холодній
війні між Заходом і Сходом, але залишається предметом конфлікту Північ — Південь. У ході цього конфлікту ідея прав людини втратила своє
первинне значення і перетворилася на антитезу тих принципів, які були
світочем для творців Загальної Декларації прав людини 50 років тому.
Не дивно, що 50–річний ювілей декларації збігся з численними спробами зняти права людини з міжнародного політичного порядку денного і
передати всю цю концепцію у ведення неурядових організацій. Торба з
правами людини дуже розтягнулася, і в ній опинилося дуже багато суперечливих вимог. Права людини використовувалися як обґрунтування
права на свободу від авторитарного правління, і водночас із їх допомогою
авторитарні правителі цих самих країн добивалися вищих асигнувань від
багатих спонсорів. Ідея прав людини втратила будь–який сенс із тих пір,
як права стали змішуватися з потребами, судові процеси з пріоритетами
суспільної політики, а права індивіда з вимогами державних керівників
стосовно міжнародного співтовариства.
XII. ВИСНОВКИ: У ПОШУКАХ ОБМЕЖЕНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВ
ЛЮДИНИ
Чи є сенс підтримувати життя у всіх цих ідеях? Врешті–решт, у тих країнах, де до прав людини ставляться серйозно, громадяни, як правило, мають у своєму розпорядженні засоби для здійснення прав, гарантованих
конституцією і законами, і навіть можуть пред’явити позов своїй державі
через міжнародний суд. Тим часом там, де суспільство слабке, а правителі сильні, не допоможе навіть найкраща конституція і міжнародні договори. Можливо, настала пора визнати, що ідея прав людини зробила
свою справу. Можливо, саме в той момент, коли ми відзначаємо 50–річчя
Загальної декларації, слід помістити цю ідею в архів історії або передати
її активістам–добровольцям, готовим присвятити захисту прав людини
свій час, засоби, а іноді й життя.
Проте існує цілий ряд причин, через які відмова від ідеї прав людини була
б передчасною. Перш за все, навіть найбільш демократичним і ліберальним державам необхідний механізм, за допомогою якого зароджувані
етичні стандарти перетворюються на закон. Нові норми поведінки зазвичай проголошуються меншиною, і лише з часом отримують підтримку
більшості, нерідко ціною бурхливих протестів або значних жертв. За останнє десятиліття процес введення нових норм починався з того, що їх
прихильники представляли ці норми як новий вимір прав людини, що
відповідає очікуванням усіх людей і життєво важливий для людської
гідності. Саме так було розширено право на недоторканність особистого
життя й дістали визнання права жінок і сексуальних меншин. Таким са71 Pollis, supra note 6.
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мим шляхом недавно вдалося добитися зростання підтримки для розширеної інтерпретації права на життя, охоплюючи захист зачатого плоду,
принаймні, в деяких західних країнах.
Більше того, навіть у найкращому зі світів неминучі випадки порушення
прав людини і зловживання владою. Жертви таких порушень потребують
морального обґрунтування своїх вимог гідного поводження. Ідея прав
людини надає таке обґрунтування, що в умовах демократії має особливе
значення для всіх видів меншин.
І, нарешті, слід врахувати всесилля спокуси корупції та зловживань владою для правителів авторитарних держав. Така спокуса повсюдна, але
найчастіше вона проявляється там, де демократія робить перші кроки,
соціальні установи слабкі, а суди недоступні, неефективні або корумповані. У таких випадках може виникнути необхідність обмежити свавілля
правителів, діючи із–за меж країни, і права людини надають необхідні
критерії для цієї мети.
Якщо ми хочемо, щоб права людини грали конструктивну роль, необхідний перегляд концепції. Не всі ті положення, які сьогодні розглядаються
як права людини, повинні володіти міжнародним захистом або покладатися як обов’язкова норма поведінки на всі країни. Захист соціальних
прав, реалізація завдань суспільної політики, розподіл ресурсів, а також
задоволення багатьох інших цілком обґрунтованих потреб і інтересів як
окремих осіб, так і різних груп можуть забезпечуватися в рамках внутрідержавного законодавчого процесу, якщо тільки з нього не виключається
жодна з груп. З іншого боку, такий необхідний перерозподіл ресурсів у
глобальному масштабі, а також допомога малорозвиненим країнам Півдня повинні бути об’єктом міжнародної політики, а можливо, і головною
метою міжнародних організацій. Проте такий перерозподіл не повинен
розглядатися як абсолютне право правителів згадуваних країн, які відмовляються визнавати, що їхній обов’язок — інформувати громадськість
про те, як була використана міжнародна допомога.
Механізми захисту окремих прав мають варіюватися. Не всі права слід
вносити до конституції, і не завжди доцільно передбачати міжнародні
санкції. Кожній людині повинні бути гарантовані права, що забезпечують
особисту безпеку. Їх короткий перелік повинен містити: право на життя;
свободу від свавільного арешту або утримання під вартою; право на справедливий судовий розгляд і гідне ставлення при затриманні з боку держави; свободу від тортур; свободу думки, совісті та релігії; свободу брати
участь у політичному житті; свободу зборів та асоціацій і ще декілька не
менш істотних прав. Про зміст цього переліку можна сперечатися, проте
в нього повинні входити тільки основні цивільні свободи і політичні права, оскільки саме цим свободам і правам ми зобов’язані прогресом, досягнутим за роки, відлік яких ведеться від 1949–го.
А. Застосування прав людини
’
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Після того, як буде складено перелік найістотніших прав людини, дотримання його має стати неухильною вимогою в міжнародних відносинах.
Воно повинне розглядатися як умова отримання іноземної допомоги,
охоплюючи позики від міжнародних фінансових організацій, і навіть
міжнародного визнання урядів. Жертви порушень і ті, хто бореться за
права людини повинні отримувати міжнародну допомогу і мати доступ до
міжнародних ЗМІ.
Порушників прав людини слід притягувати до відповідальності. З цієї
точки зору історичне значення має справу генерала Августо Піночета.
По–перше, іспанський суд оповістив, що глави держав, що скоїли злочини, можуть з’явитися перед судом в інших, зарубіжних країнах за порушення міжнародного права у сфері прав людини. Потім англійські «Судові лорди» заявили, що накази застосовувати тортури або всього лише
згоду на їх застосування, офіційне санкціонування масових убивств і
віроломна розправа з політичними супротивниками не входять до кола
обов’язків глави уряду і тому на такі діяння з його боку не поширюється
імунітет.
Отже, принцип відповідальності почав набувати більшої ваги, ніж принцип суверенітету, який доти вважався важливішим. За багато сотень
років політичні керівники і їхні прибічники, прикриваючись суверенітетом та імунітетом, вчинили більше вбивств, грабежів, актів насильства
та інших негідних злочинів, аніж усі злочинці у всьому світі, разом узяті.
Проте лише небагатьох із них було притягнуто до відповідальності і засуджено судом за злочини. І хоча концепція прав окремих осіб виникла
саме для того, щоб протистояти офіційним зловживанням владою, безкарність правителів стала причиною обмеженої дієвості прав людини.
Два рішення Британської палати лордів просунули нас уперед по шляху
визнання загальної відповідальності. Міжнародному Кримінальному суду
вдалося ще більше ослабити відчуття безкарності нині чинних і майбутніх
диктаторів, оскільки він показав, що можна справитися з проблемами,
пов’язаними з розглядом справи глави держави судом іншої країни.
На жаль, як і раніше, не можна обійтися без прямої дії в тих випадках,
коли необхідно протистояти серйозним порушенням прав людини з боку
тих, хто має у своєму розпорядженні армію, поліцію і таємні служби.
Можна було б ефективніше використовувати відмову в міжнародній допомозі і введення санкцій. А якщо зловживання набувають форму геноциду, як у Руанді або в колишній Югославії, то міжнародне співтовариство повинне бути готове до застосування сили.
Хто може примусити уряди поважати ці стандарти і дотримуватися їх?
Досвід останніх років показав, що ООН не здатна виконувати цю роль.
Давним–давно ООН перетворилася в громадський клуб, де представники демократичних держав, посланці диктаторів і посланники воюючих
країн зустрічаються за спільною трапезою, а рахунки оплачують плат137
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ники податків усього світу. Багатьом диктаторам вдається добитися підтримки однієї з великих держав, що мають право вето в Раді Безпеки.
Зовсім недавно здавалося, що НАТО може бути дієвішим механізмом військового втручання, ніж ООН, а треба сказати, що йдеться саме про це.
Після закінчення холодної війни Атлантичний союз, створений як бар’єр
проти радянської загрози для вільного світу, зайнявся пошуками нового
сенсу свого існування. І оскільки він був створений для захисту свободи
від погроз, хай пристосується до нових погроз. Цього разу свободам і безпеці загрожує не Радянський Союз, джерелами загрози стали міжнародний тероризм, неконтрольовані ядерні арсенали, наркобізнес, масова корупція і ті, хто готовий скоїти такі злочини, як геноцид і грубі порушення
прав людини. Боротьба проти цих нових небезпек разом із розширенням
на схід можуть омолодити НАТО.
Приклади військового втручання в Югославії, в Боснії і Косовому примушують засумніватися у правильності вищезазначеної ідеї. З одного боку,
сумніви викликає ефективність будь–якої інтервенції, якщо вона обмежується повітряними нальотами, щоб не ризикувати життям солдатів. З
іншого боку, сумнівним є те, що немає законних підстав для втручання
НАТО. Проблема законності була б менш серйозною, якби вдалося тісніше пов’язати використання озброєних сил НАТО з мандатом ООН. Тут
корисними виявилися б поправки, внесення яких до Статуту ООН зайве
затягується. Рада Безпеки могла би ввести замість права вето деяких постійних членів принцип кваліфікованої більшості двох третин голосів у тих
випадках, коли вирішується питання про застосування сили. Крім того,
Рада Безпеки сама могла б визначити, чи досить для цього завдання сил
ООН, чи слід звернутися до НАТО з проханням вислати миротворчу місію.
Питання про законність можна було б ще більше пом’якшити, розширивши мандат Міжнародного Кримінального суду, який досі міг розглядати
справи глав тільки тих держав, що підписали Статут Міжнародного суду.
Міжнародний Кримінальний суд повинен також мати право судити заочно злочинців, які, перебуваючи при владі у своїх країнах, вдавалися до
вбивств і тортур стосовно співгромадян і проводили етнічні чистки. Якщо
звинувачений глава держави відмовляється запросити свого власного захисника, суд повинен надати йому захист за призначенням, щоб право на
справедливий розгляд було дотримане якомога точніше. Потім рішення
суду може стати підставою для міжнародних санкцій або, скажімо, відмови визнавати засудженого главу уряду або весь уряд. Можна створити
цілий ряд інших механізмів задля дієвішого захисту від масових порушень прав людини і запобігання геноциду. Сюди може ввійти перегляд
ролі НАТО. Адже саме після драматичного рішення Атлантичного союзу приступити до бомбардувань Югославії права людини повернулися на
порядок денний у глобальній політиці. Тепер ми повинні навчитися, як
проводити міжнародні гуманітарні місії ефективніше і з меншими людськими втратами.
’

Book_OON_CCF.indd 138

138

10.06.2009 14:18:37

Обдумуючи нові ефективні механізми гуманітарного втручання, у тому
числі і нову роль ООН і НАТО, ми не повинні боятися звинувачень в імперіалізмі або докору, що Захід стає світовим жандармом. Якщо ООН і
НАТО встануть на захист широко проголошених і повсюдно прийнятих
критеріїв охорони прав людини, якщо обидві ці організації боротимуться
з міжнародною злочинністю, а не служитимуть прикриттям для її найбільш могутніх членів, якщо вони переслідуватимуть і ставитимуть перед лицем правосуддя злочинців і тиранів і перестануть нав’язувати іншим західний спосіб життя, — все це допоможе західним демократіям
відшкодувати втрачене постколоніальним країнам.
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Додаток 8
1919

Права дітей отримали міжнародно–правове визнання багато в чому завдяки англійці
Еглантайн Джебб. Вона створила фонд під назвою «Врятуйте дітей» для надання допомоги тисячам знедолених дітей по всій зруйнованій війною Європі. Проте її помисли були спрямовані набагато далі за надання екстреної допомоги нужденним, і в 1920
році, переїхавши до Женеви, вона заснувала міжнародний союз «Врятуйте дітей»
(який згодом був перетворений у Міжнародний союз захисту дітей).

1924

Ліга націй приймає Женевську Декларацію про права дитини, проект якої був підготовлений Міжнародним союзом захисту дітей. У Декларації проголошуються права дітей на засоби, необхідні для фізичного, морального і духовного розвитку; на особливу
допомогу в разі голоду, хвороби, інвалідності або сирітства; на звернення по допомогу в разі гострої потреби; на свободу від економічної експлуатації; на виховання, що
сприятиме формуванню почуття соціальної відповідальності.

1948

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй ухвалює Загальну декларацію
прав людини, в статті 25 якої проголошується, що дитинство «дає право на особливе
піклування і допомогу».

1959

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй ухвалює Декларацію прав дитини, в якій визнаються такі права, як свобода від дискримінації і право на ім’я та на
громадянство. У ній також, зокрема, проголошуються права дітей на освіту, охорону
здоров’я і на особливий захист.
Організація Об’єднаних Націй оголошує 1979 рік Міжнародним роком дитини. Головним підсумком року стало надання імпульсу процесу, що має масштабні і довгострокові наслідки: Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй ухвалює рішення
про створення робочої групи у складі членів Комісії Організації Об’єднаних Націй з
прав людини, незалежних експертів і представників делегацій–спостерігачів від країн,
що не є членами Організації, від неурядових організацій та установ системи Організації Об’єднаних Націй для розробки проекту юридично обов’язкової конвенції.
Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй одноголосно ухвалює Конвенцію
про права дитини, яка вступає в силу наступного року.
У Нью–Йорку проводиться Всесвітня зустріч на вищому рівні на користь дітей. У зустрічі беруть участь глави 71 держави або уряду. Керівники країн підписують Всесвітню
декларацію про виживання, захист і розвиток дітей, а також План дій щодо виконання
даної Декларації, в якому встановлено завдання, які мають бути досягнуті до 2000
року.
Міжнародний рік сім’ї. Знову було підтверджено, що програми повинні подавати
сім’ям підтримку у вихованні й захисті дітей, а не підміняти їх у виконанні цих функцій.

1979

1989
1990

1994
1999

Приймається Конвенція про заборону і невідкладних заходах з викорінення якнайгірших форм дитячої праці (Конвенція МОТ № 182).

2000

У число пріоритетів у сфері розвитку на порозі тисячоліття внесено конкретні цільові
завдання стосовно дітей, де передбачено, зокрема, скорочення на дві третини коефіцієнта смертності серед дітей у віці до 5 років і забезпечення загальної початкової
освіти в період з 1990 по 2015 рік. Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй приймає два Факультативні протоколи до Конвенції про права дитини, один з яких
стосується участі дітей в озброєних конфліктах, а другий — торгівлі дітьми, дитячої
проституції і дитячої порнографії.

2002

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проводить спеціальну сесію,
приурочену становищу дітей, що є безпрецедентним форумом, присвяченим виключно обговоренню питань, що стосуються становища дітей. У складі офіційних делегацій у її роботі беруть участь сотні дітей. Керівники країн планети беруть на себе
зобов’язання створити «світ, придатний для життя дітей». Вони знову підтверджують,
що сім’я несе головну відповідальність за захист, виховання і розвиток дітей і
має право на отримання всебічного захисту та допомоги.

’
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Додаток 9

Від прав людини — до прав дитини
Із початку XX століття людство все більше уваги звертає на проблему захисту прав дитини, адже до того вважалося, що інтереси дітей природним чином збігаються з інтересами батьків, більше того, батьки краще
знають, чого потребує дитина, тому виділяти дітей у окрему категорію
громадян немає потреби.
У 1902 році Гаазька Конференція з міжнародного приватного права визнала, що «інтереси дитини» є важливим критерієм у конвенціях із захисту меншин.
У 1919 році Міжнародна організація праці прийняла Конвенцію, яка обмежувала мінімальний вік робітників. Слід відзначити, що цей документ
діяв у міжнародному масштабі.
І, нарешті, 1924 року в Женеві було прийнято Декларацію, яка стала першим міжнародним правозахисним інструментом, спрямованим безпосередньо на дітей.
Перша світова війна залишила мільйони дітей у надзвичайно важких
умовах. У 1920 році Еглантайн Джебб, президент Фонду порятунку дітей
та міжнародний Комітет Червоного Хреста вирішили створити Міжнародний Союз порятунку дітей. Дуже швидко відділення цієї міжнародної
організації у багатьох країнах світу розпочали активну допомогу дітям,
які постраждали від війни.
Женевська Декларація прав дитини містить п’ять основних програмних
пунктів:
1. Дитині повинні надаватися всі засоби, потрібні для її нормального матеріального і духовного розвитку.
2. Голодна дитина повинна бути нагодована; хвора дитина повинна отримати допомогу;
3. дитина, яка припустилася помилки, повинна бути виправлена; сироті
чи безпритульній дитині повинен бути наданий притулок і догляд.
4. Дитина перша повинна отримувати допомогу під час лиха.
5. Дитина повинна мати дитинство і захист від усіх форм експлуатації.
6. Дитину потрібно виховувати в усвідомленні того, що її кращі якості
мають бути спрямовані на благо ближнім.
У дуже простих термінах (тут не дано визначення прав як таких) Декларація визначає обов’язки дорослих щодо дітей. Дитина була захищеною
як особа з її власними правами, але залишалася залежною від дорослих
у користуванні правами, зазначеними в Декларації. Женевська Декларація прав дитини є дуже важливим і прогресивним документом, оскільки
141
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вона ставить соціальні та економічні потреби (права) вище традиційних
громадянських і політичних прав. У 1924 році цю Декларацію прийняла
Генеральна Асамблея Ліги націй. А через 10 років, у 1934–му, її знову
підтвердила Генеральна Асамблея, і країни «обіцяли» запровадити принципи Женевської Декларації у своє законодавство.
Власне, із 1924 року, після прийняття Декларації, права дитини увійшли
до системи міжнародного права, а сама Декларація стала наріжним каменем усього майбутнього міжнародного розвитку правових ініціатив стосовно прав дитини.
Відразу ж після Другої світової війни, коли було створено Організацію
Об’єднаних Націй (ООН), світова спільнота стала приділяти особливу
увагу проблемі прав людини. У 1948 році було прийнято Загальну Декларацію прав людини і вирішено підготувати новий міжнародний документ
стосовно прав дитини. У 1957 році Комісія з прав людини розпочала роботу над проектом нової Декларації прав дитини, підготовленим ще на
початку 50–х років Радою ООН з економічних і соціальних питань та багатьма громадськими організаціями, 1959 року ця Декларація була одностайно ухвалена всіма 78 членами Генеральної Асамблеї ООН у формі
резолюції 1386 (XIV). Ця декларація, прийнята одноголосно (доти жоден
документ, навіть Загальна декларація прав людини, не ухвалювався одноголосно), мала найбільший моральний авторитет у світі.
Порівняно з Женевською Декларацією, Декларація 1959 року була більш
досконалою і широкою. Вона торкалася не лише життєвих потреб дитини, але й її потреби у любові та розумінні; наголошувала на необхідності
зберігати єдність родини, до–, та післяпологової допомоги матері й дитині, проголошувала право на ім’я і національність. Крім того, Декларація передбачала обов’язкову і безкоштовну початкову освіту, заборону
дитячої праці до певного віку, право дитини на гру і творчість.
Декларація, прийнята у 1959 році, містить 10 принципів, які можна
викласти так:
1. Кожна дитина користується правами, проголошеними цією Декларацією без будь–яких форм дискримінації.
2. Дитина повинна користуватися особливим захистом і мати можливість
для нормального здорового розвитку в умовах свободи і гідності.
3. Дитина з моменту народження набуває ім’я і національність.
4. Дитина повинна користуватися благами соціального забезпечення,
охоплюючи адекватний до–, та післяпологовий догляд для неї та матері. Дитина повинна мати право на нормальне харчування, житло,
творчі та медичні послуги.
5. Дитині, яка є фізично, розумово або соціально неповноцінна, повинні
надаватися спеціальне лікування, освіта і догляд.
6. Дитина повинна там, де можливо, зростати під опікою і доглядом її
’
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батьків в атмосфері приязні, моральної та матеріальної безпеки. Малолітня дитина не повинна, крім виключних обставин, відокремлюватися від матері. Суспільство і органи влади повинні забезпечити належний догляд за дітьми, які залишилися без піклування сім’ї або без
адекватних засобів підтримки.
7. Дитина має право на отримання освіти, яка повинна бути обов’язковою
та безплатною щонайменше на початковому рівні. Дитина повинна
мати можливість для гри та творчості.
8. Дитина за будь–яких обставин повинна бути серед перших, хто отримає захист і допомогу,
9. Дитина повинна бути захищена від усіх форм занедбання, жорстокості
та експлуатації. Дитину не можна наймати на роботу до досягнення
нею визначеного мінімального віку.
10. Дитина повинна бути захищена від расової, релігійної або іншої дискримінації. Вона повинна бути вихована у дусі розуміння, толерантності та дружби між народами, миру і загального братерства.
У преамбулі Декларації сказано, що дитина, внаслідок її фізичної і розумової незрілості, потребує особливої опіки і уваги, охоплюючи правовий
захист, як до, так і після народження, Отже, батьків, чоловіків і жінок
персонально, громадські організації, органи влади на місцевому та національному рівні Декларація закликала визнати ці права та забезпечити їх
виконання через правову реформу та іншими шляхами. В цьому полягає
горизонтальний ефект Декларації 1959 року.
Женевська Декларація стала першим кроком на шляху до визнання дітей як правових суб’єктів (людей з їхніми власними правами). Сам текст
Декларації свідчить про перехід від соціальної допомоги і захисту дітей
до захисту прав дітей. Мова цього документу вже не звучить наївно, це
мова більш правового документу.
В той же час Декларація вважає дитину правовим суб’єктом, тобто не визнає за нею право самостійно користуватися своїми правами. Декларація
стосується майже виключно захисних прав, її лейтмотивом є кращі інтереси дитини, іншими словами, дитина визнається окремою істотою.
Під час підготовки цієї Декларації точилася дискусія щодо того, чи потрібна була вона, адже в цей час уже була прийнята Загальна Декларація
прав людини. Чи потрібна окрема декларація для дітей? Світова спільнота вирішила, що потрібна, адже діти мають свої особливі права, які повинні бути захищені. Польська делегація наполягала на тому, щоб ООН
прийняла не Декларацію, а Конвенцію про права дитини як більш дієвий
правовий інструмент. І саме Польща 7 лютого 1978 року подала до Комісії
ООН із прав людини проект Конвенції про права дитини. Польський уряд
запропонував відзначити Міжнародний рік дитини (оголошений ООН
на 1979–й) і 20–ту річницю Декларації прав дитини прийняттям окре143
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мої конвенції про права дитини. Польський проект майже слово в слово
повторював текст декларації з незначними правками та доповненнями.
Комісія із прав людини вирішила проконсультуватися з державами–членами і компетентними організаціями. За короткий строк Комісія отримала 28 відповідей від держав–членів, 4 від спеціальних агенцій (МОП,
МООЗ, ЮНЕСКО і МВФ) та 15 від громадських організацій (хоч як дивно,
ЮНІСЕФ, який є спеціалізованим дитячим фондом ООН, не надіслав відповіді). Пропозицій надійшло так багато і вони були такими різноманітними, що всім стало зрозуміло: до 1979 року прийнятний текст Конвенції
підготувати неможливо. У грудні 1978 року Комісія ООН із прав людини
створила відкриту робочу групу, яка повинна була координувати роботу
з підготовки тексту Конвенції із залученням найширших кіл громадськості.
Поступово польський проект, використаний як ініціативний варіант, замінювався текстами, підготовленими громадськими організаціями, які у
1983 році створили так звану Аd Нос Group, покликану не лише координувати підготовчий процес, але й лобіювати Конвенцію про права дитини
в урядах країн — членів ООН. Кількість членів Аd Нос Group постійно
зростала і в 1989 році налічувала 50 організацій. Пізніше, після прийняття Конвенції ООН про права дитини, ця група відігравала надзвичайно важливу роль у процесі її підписання, ратифікації і запровадження у
життя.
У процесі роботи над проектом Конвенції робоча група зіткнулася з низкою проблем:
y група мала можливість збиратися лише на один тиждень раз на рік;
y надійшло дуже багато пропозицій і контрпропозицій;
y кожною зустріччю кількість учасників групи зростала і кожен мав
власну ідею;
y належало обговорити багато елементів прав дитини: політичні, економічні, громадянські, культурні, соціальні права;
y Конвенція торкалася різних правових і культурних традицій, тому точилися тривалі дискусії, щоб досягти консенсусу;
y роботі заважала мовна проблема.
Саме тому робота над проектом Конвенції розтяглася на тривалий час.
Лише 20 листопада 1989–го, через 10 років після Міжнародного року дитини і 30 років після Декларації прав дитини, Конвенція про права дитини була одноголосно ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН. Україна
ратифікувала Конвенцію ООН із прав дитини у 1991 році.
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Додаток 10

Система захисту прав людини

Âíóòð³øíÿ
ñèñòåìà çàõèñòó
ïðàâ ëþäèíè

Ì³æíàðîäíà ñèñòåìà çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè

Ñèñòåìà çàõèñòó
ïðàâ ëþäèíè ÎÎÍ

ªâðîïåéñüêà ñèñòåìà çàõèñòó ïðàâ
ëþäèíè
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Додаток 11

Структура Європейського Суду з прав людини
•
•

Ñóä ñêëàäàºòüñÿ ³ç ñóää³â, ê³ëüê³ñòü ÿêèõ äîð³âíþº ê³ëüêîñò³ ñòîð³í Êîíâåíö³¿.
Íà ÷îë³ Ñóäó ñòî¿òü Ãîëîâà òà çàñòóïíèêè Ãîëîâè, ÿê³ êåðóþòü ðîáîòîþ òà àäì³í³ñòðàö³ºþ Ñóäó ç
äîïîìîãîþ ñåêðåòàð³àòó ³ ¿¿ ñåêðåòàðÿ–êàíöëåðà
Ñóä ðîçãëÿäàº íàä³ñëàí³ ñêàðãè â:
Êîì³òåòàõ
Âîíè ñêëàäàþòüñÿ ³ç 3 ñóää³â, îäèí ³ç íèõ º äîïîâ³äà÷åì

Ïàëàòàõ
Âîíè ñêëàäàþòüñÿ ³ç 7 ñóää³â, î÷îëþþòü ¿õ ãîëîâè Ïàëàò

Âåëèê³é Ïàëàò³
Âîíà ñêëàäàºòüñÿ ³ç 17 ñóää³â, äî ¿¿ ñêëàäó âõîäÿòü:

d Ãîëîâà ³ çàñòóïíèêè Ãîëîâè Ñóäó
d ãîëîâè Ïàëàò
d ñóää³, âèáðàí³ ç óðàõóâàííÿì ãåîãðàô³÷íîãî êðèòåðèþ (ñòðîê ïîâíîâàæåíü 9 ì³ñÿö³â)
Ñóää³, ÿê³ âèäàëè ïîñòàíîâó ç äàíî¿ ñïðàâè â Ïàëàò³, çà âèíÿòêîì ãîëîâè Ïàëàòè ³ ñóää³ ç â³äïîâ³äíî¿
äåðæàâè, ùîäî ÿêî¿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñêàðãà, íå ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü ó çàñ³äàíí³ Âåëèêî¿ Ïàëàòè
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Європейська система захисту прав людини
ªâðîïåéñüêà êîíâåíö³ÿ
³ç çàïîá³ãàííÿ êàòóâàííÿì ³ íåëþäñüêîìó àáî
òàêîìó, ùî ïðèíèæóº
ã³äí³ñòü, ñòàâëåííþ àáî
ïîêàðàííþ,1987 ð.
Êîíâåíö³ÿ ïðî âèêîðèñòàííÿ
äèòèíè, 1996 ð.

ªâðîïåéñüêà õàðò³ÿ
ïðî ðåã³îíàëüí³ ìåíøèí,1992 ð.
Ðàìî÷íà êîíâåíö³ÿ
ïðî çàõèñò íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí,
1995 ð.

ªâðîïåéñüêà ñîö³àëüíà
õàðò³ÿ, 1961 ð.,
çì³íåíà â 1996 ð.
Ðàäà ªâðîïè
– Ïàðëàìåíòñüêà Àñàìáëåÿ
– Êîì³òåò Ì³í³ñòð³â
ªâðîïåéñüêà êîíâåíö³ÿ ïðî çàõèñò
ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâîáîä
– Ñóä ³ç ïðàâ ëþäèíè
– ²íäèâ³äóàëüíà ñêàðãà
Êîì³ñàð ³ç ïðàâ ëþäèíè

• ²íø³ êîíâåíö³¿
• Ì`ÿêå ì³æíàðîäíå ïðàâî

Êîíâåíö³ÿ ïðî ïðàâî
ãðîìàäÿíñòâà, 1997 ð.

Êîíâåíö³ÿ ïðî çàõèñò
ïðàâ ³ ìîâè òà ìîâè
ã³äíîñò³ ëþäèíè ó çâ’ÿçêó
ç çàñòîñóâàííÿì
äîñÿãíåíü á³îëîã³¿ òà
ìåäèöèíè, 1997 ð.
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Судочинство у Європейському Суді з прав людини у
справах, ініційованих індивідуальними скаргами
²íäèâ³äóàëüí³ ñêàðãè, ñêàðãè
ãðóïï îñ³á, íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é

äîñë³äæåííÿ ïðèéíÿòíîñò³ ñêàðãè Êîì³òåòîì (3 ñóää³ Ñóäó)

îäíîãîëîñíå ð³øåííÿ Êîì³òåòó ïðî
âèçíàííÿ ñêàðãè íåïðèéíÿòíîþ
= ê³íåöü ïðîâàäæåííÿ

ðîçãëÿä ñêàðãè Ïàëàòîþ
(7 ñóää³â Ñóäó)

âèçíàííÿ íåïðèéíÿòíîñò³ ñêàðãè
= ê³íåöü ïðîâàäæåííÿ

âñòàíîâëåííÿ ôàêò³â ³ ïî÷àòîê
ïðîöåäóðè ìèðîâî¿ óãîäè

Ìèðîâà óãîäà
= ê³íåöü ïðîâàäæåííÿ

áðàê ìèðîâî¿ óãîäè =
ïîñòàíîâà Ïàëàòè

ïåðåäà÷à ñïðàâè ó Âåëèêó
Ïàëàòó (17 ñóää³â) çà çâåðíåííÿì ñòîð³í ïðîâàäæåííÿ

çâåðíåííÿ, íå ïðèéíÿòå êîëåã³ºþ ó
ñêëàä³ 5 ñóää³â = çáåðåæåííÿ ïîñòàíîâè Ïàëàòè

ïîñòàíîâëåíèå Áîëüøîé Ïàëàòû
(îêîí÷àòåëüíîå)

íàãëÿä Êîì³òåòó Ì³í³ñòð³â Ñª çà
âèêîíàííÿì ïîñòàíîâè

’
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ÄÎÃÎÂ²ÐÍÈÉ ÎÐÃÀÍ ÎÎÍ
Êîì³òåò åêñïåðò³â, ùî êîíòðîëþº äîòðèìàííÿ äåðæàâàìè–ó÷àñíèöÿìè çîáîâ’ÿçàíü çà ì³æíàðîäíîþ
óãîäîþ/êîíâåíö³¿

Êîì³òåò ôîðìóëþº
ñâî¿ âèñíîâêè òà ðåêîìåíäàö³¿ çà ïîäàíîþ
äîïîâ³ääþ

Êîì³òåò
ïîäàº óðÿäîâ³
ñïèñîê çàïèòàíü,
ùî âèíèêëè ï³ä ÷àñ
ðîáî÷îãî îáãîâîðåííÿ äîïîâ³ä³

Óðÿä íàïðàâëÿº
îô³ö³éíó äåëåãàö³þ
íà ñåñ³þ Êîì³òåòó
äëÿ ïðåäñòàâëåííÿ
äîïîâ³ä³
Ñóñï³ëüñòâî

ÍÓÎ
ïîäàþòü ñâîþ àëüòåðíàòèâíó (ò³íüîâó)
äîïîâ³äü ³ ïîñèëàþòü
ïðåäñòàâíèêà äëÿ
ó÷àñò³ â ðîáî÷îìó îáãîâîðåíí³ ¿¿

Óðÿä ïîäàº
â Êîì³òåò â³äïîâ³ä³
íà çàïèòàííÿ äî
äîïîâ³ä³
Óðÿä ïîäàº â
Êîì³òåò ÷åðãîâó äîïîâ³äü ïðî
äîòðèìàííÿ ó
êðà¿í³ ïîëîæåíü
Óãîäè

ÍÓÎ îðãàí³çóþòü ãðîìàäñüêó
êàìïàí³þ ç îáãîâîðåííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ ðåêîìåíäàö³é
Êîì³òåòó

ÍÓÎ ïîäàþòü ñâî¿
êîìåíòàð³ äî â³äïîâ³äåé
óðÿäó ³ ïîñèëàþòü ñïîñòåð³ãà÷à íà ñåñ³þ Êîì³òåòó

Óðÿä äåðæàâè–ó÷àñíèö³ ì³æíàðîäíî¿
óãîäè/êîíâåíö³¿
ÍÓÎ ïðàãíóòü ñï³âïðàöþâàòè ç óðÿäîâèìè
â³äîìñòâàìè íà âñ³õ åòàïàõ ï³äãîòîâêè òà
îáãîâîðåííÿ äîïîâ³ä³

Íåóðÿäîâ³ îðãàí³çàö³¿
Íàö³îíàëüí³
òà ì³æíàðîäí³
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Схема 3. Взаємодія НУО з Договірними органами ООН
Êîì³ñ³ÿ ÎÎÍ ³ç ïðàâ ëþäèíè
(ïîë³òè÷íèé îðãàí; ñêëàäàºòüñÿ ç îô³ö³éíèõ ïðåäñòàâíèê³â äåðæàâ
— ÷ëåí³â ÎÎÍ, ùî îáèðàþòüñÿ íà òðèð³÷íèé ñòðîê íà ñåñ³¿ ECOSOC)

Óïðàâë³ííÿ Âåðõîâíîãî Êîì³ñàðà ÎÎÍ ³ç ïðàâ ëþäèíè (ÓÂÊÏË) (çàáåçïå÷óº
ðîáîòó âñ³õ îðãàí³â, ïîêàçàíèõ íà ö³é ñõåì³)

Ï³äêîì³ñ³ÿ ³ç çàîõî÷åííÿ òà çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè
(ðîáî÷èé îðãàí, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç íåçàëåæíèõ åêñïåðò³â, çàïðîïîíîâàíèõ
äåðæàâàìè — ÷ëåíàìè ÎÎÍ òà âèáðàíèõ äåðæàâàìè — ÷ëåíàìè ÊÏË)

Ñïåö³àëüí³ ïðîöåäóðè
Ðîáî÷³ ãðóïè:
• ²ç ñèòóàö³é (ïðîöåäóðà 1503)
• Ç íàñèëüíèöüêèõ
àáî íåäîáðîâ³ëüíèõ
çíèêíåíèÿõ
• Ç³ ñâàâ³ëüíèõ çàòðèìàíü
• Ç ïèòàíü ïðî ïðàâî
íà ðîçâèòîê
• Ç ïèòàííÿ ïðî
ïðîãðàìè ñòðóê–òóðíî¿
ïåðåáóäîâè òà åêîíîì³÷èèõ, ñîö³àëüí³õ ³
êóëü–òóðíèõ ïðàâ
• ²ç ïðîåêòó
Äåêëàðàö³¿ ÎÎÍ ïðî
ïðàâà êîð³ííèõ íàðîä³â
• ²ç ïðîáëåì ðàñîâî¿
äèñêðèì³íàö³¿ ëþäåé
àôðèêàíñüêîãî ïîõîäæåííÿ

Ñïåö³àëüí³ äîïîâ³äà÷³/
ïðåäñòàâíèêè/íåçàëåæí³
åêñïåðòè (ìàíäàòè ïî
êðà¿íàõ):
• Àôãàí³ñòàí
• Áóðóíä³
• Ãà¿ò³
• ²ðàê
• Êàìáîäæà
• Êîíãî (Äåìîêðà–òè÷íà Ðåñïóáë³êà)
• Ìüÿíìà (Á³ðìà)
• Ïàëåñòèíñüê³ òåðèòîð³¿, îêóïîâàí³
²çðà¿ëåì
ç 1967 ð.
• Ñîìàë³
• Ñóäàí
• Áîñí³ÿ òà Ãåðöåãî–âèíà ³ Ôåäåðàëü–íà
ðåñïóáë³êà Þãîñëàâ³ÿ

Òåõí³÷íå ñï³âðîá³òíèöòâî òà êîíñóëüòàö³¿, íàâ÷àííÿ, ñòèïåíä³¿ òà ñòàæóâàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ùîäî
ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ïðàâ ëþäèíè, îõîïëþþ÷è
ïîäòðèìêó â íàñòóïíèõ ñôåðàõ (çä³éñíþºòüñÿ
ÓÂÊÏË):
Íàö³îíàëüí³ ïëàíè ä³é * Êîíñòèòóö³¿ * Â³ëüí³ òà
ñïðàâåäëèâ³ âûáîðè * Çàêîíîäàâ÷³ ðåôîðìè *
Íàö³îíàëüí³ òà ðåã³îíàëüí³ óñòàíîâè ç ïðàâ ëþäèíè * Ïðàâà ëþäèíè ó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ
* Ñóää³âñüêèé êîðïóñ òà þðèäè÷íà ïðîôåñ³ÿ
* Ïðàâà ëþäèíè ó òþðì³ * Ïðàâà ëþäèíèå òà
çáðîéí³ ñèëè * Ïàðëàìåíò ³ ïðàâà ëþäèíè *
Ðîçðîáêà íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ³ ïðàâà ëþäèíè
â îñâ³ò³ *Çâ³òè çà ì³æíàðîäíèìè óãîäàìè ³
ì³æíàðîäí³ çîáîâ’ÿçàííÿì äåðæàâ * Çì³öíåííÿ
ÍÓÎ òà ÇÌ²

’
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Ñïåö³àëüí³ äîïîâ³äà÷³/ïðåäñòàâíèêè/íåçàëåæí³
åêñïåðòè ç ïèòàííÿ (ìàíäàòè çà òåìàìè):
• Ïðî ïîçàñóäîâ³ ñòðàòè, ñòðàòè áåç íàëåæíîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî ñâàâ³ëüí³ ñòðàòè
• Ïðî çàñòîñóâàííÿ êàòóâàíü
• Ïðî ñâîáîäó ðåë³ã³¿ àáî ïåðåêîíàíü
• Ïðî çàõèñò ëþäåé â³ä íàñèëü–íèöüêèõ àáî
íåäîáðîâ³ëüíèõ çíèêíåíü
• Ïðî òîðã³âëþ ä³òüìè, äèòÿ÷ó ïðîñòèòóö³þ òà
ïîðíîãðàô³á
• Ïðî ñó÷àñí³ ôîðìè ðàñèçìó, ðàñîâî¿ äèñêðèì³íàö³¿, êñåíîôîá³¿ òà ïîâ»ÿçàíî¿ ç íèìè
íåòåðïèìîñò³
• Ïðî ñâîáîäó äóìêè òà ¿¿ âèñëîâëåíííÿ
• Ïðî íàñèëüñòâî ñòîñîâíî æ³íîê
• Ïðî íåçàëåæí³ñòü ñóää³â
òà àäâîêàò³â
• Ïðî ñòàíîâèùå ïðàâîçàõèñíèê³â ³ ¿õ çàõèñò
• Ïðî âíóòð³øí³õ
ïåðåì³ùåíèõ îñ³á
• Ïðî ïðàâà ëþäèíè ì³ãðàíò³â
• Ïðî ïðàâà ëþäèíè ³ ôóíäàìåíòàëüíèõ ñâîáîäàõ êîð³ííèõ íàðîä³â
• Ïðî òîêñè÷í³ â³äõîäè
• Ïðî ïðàâå íà îñâ³òó
• Ïðî ïðàâà ëþäèíè ³ êðàéí³ çëèäí³
• Ïðî ïðàâî íà õàð÷óâàííÿ
• Ïðî ïðàâî íà íàëåæíå æèòëî
• Ïðî ñòðóêòóðíó ïåðåáóäîâó ³ çîâí³øíþ çàáîãîâàâí³ñòü
• Ïðî ïðàâî íà ðîçâèòîê
• Ïðî íàéìàíö³â
• Ïðî ïðîåêò ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêîëó äî
ÌÏÅÑÊÏ
• Ïðî ïðàâî êîæíî¿ ëþäèíè íà íàéâèù³ äîñÿæí³ ñòàíäàðòè ô³çè÷íîãî òà ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ
• Ïðî âïëèâ çáðîéíèõ êîíôë³êò³â íà ä³òåé
(Ñïåö³àëüíèé ïðåäñòàâíèê Ãåíåðàëüíîãî Ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ)

Ðîáî÷³ ãðóïè:
• ²ç ïîâ³äîìëåíü (ïðî
ñåðéîçí³ ïîðóøåííÿ
ïðàâ ëþäèíè; ðîçãëÿäàº
ïîâ³äîìëåííÿ ç ïðîöåäóðè
«1503»)
• ²ç ñó÷àñíèõ ôîðì ðàáñòâà
• ²ç êîð³ííèõ íàðîä³â
• ²ç ìåíøèí
• Ç ïèòàííÿ ïðîâàäæåííÿ
ïðàâîñóääÿ
• ²ç òðàíñíàö³îíàëüíèõ
êîðïîðàö³é
• Ïî òðàíñíàöèîíàëüíûì
êîðïîðàöèÿì
Ñïåö³àëüí³ äîïîâ³äà÷³ òà
äîñë³äæåíèÿ ç ïèòàíü
• Ïðî ïðàâà íåãðîìàäÿí
• Ïðî òðàäèö³éíó ïðàêòèêó, ùî çà÷³ïàº çäîðîâ’ÿ
æ³íîê òà ä³³â÷àòîê
• Ïðî ãëîáàë³çàö³þ òà ¿¿
âïëèâ íà
ïðàâà ëþäèíè
• Ïðî òåðîðèçì ³ ïðàâà
ëþäèíè
• Ïðî êîíöåïö³þ ³
ïðàêòèêó ïîçèòèâíèõ ä³é
(affirmative action)
• Ïðî îõîðîíó ñïàäùèíè
êîð³ííèõ íàðîä³â
• Ïðî ïðàâî äîñòóïó äî
ïèòíî¿ âîäè ³ ñàí³òàðíèõ
ïîñëóãàõ
• Ïðî ïðàâà òà îáîâ»ÿçêè
ëþäèíè
• Ïðî óòî÷íåííÿ äî óãîä
ùîäî ïðàâ ëþäèíè
• Ïðî äèñêðèì³íàö³þ
ùîäî âèäó çàíÿòü ³ ðîäîâîìó ïîõîäæåííþ
• Ïðî ðàçâèòîê ³ çì³öíåííÿ äåìîêðàò³¿
• Ïðî íåñïðèÿòëèâ³ íàñë³äêè åêîíîì³÷íèõ ñàíêö³é
• Ïðî äîòðèìàííÿ ïðàâ
ëþäèíè äåðæàâàìè, ÿê³ íå
º ó÷àñíèêàìè Ì³æíàðîäíèõ
ïàêò³â ïðî ïðàâà ëþäèíè
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ
Організація Об’єднаних Націй була створена 24 жовтня 1945 року 51
країною, які були сповнені рішучості зберегти мир за допомогою розвитку міжнародної співпраці і забезпечення колективної безпеки. На сьогоднішній день членами Організації Об’єднаних Націй є 192 країни, тобто
майже всі країни світу.
Коли держави стають членами Організації Об’єднаних Націй, вони приймають на себе зобов’язання, викладені в Статуті Організації Об’єднаних
Націй, що є міжнародним договором, в якому відбиті основні принципи
міжнародних відносин. Згідно зі Статутом, у своїй діяльності Організація
Об’єднаних Націй переслідує чотири завдання: підтримувати міжнародний мир і безпеку, розвивати дружні відносини між націями, здійснювати міжнародну співпрацю у вирішенні міжнародних проблем і в заохоченні пошани до прав людини, а також бути центром для узгодження дій
націй у досягненні цієї загальної мети.
Організація Об’єднаних Націй не є всесвітнім урядом і не приймає законів.
Проте вона надає засоби, які допомагають врегульовувати міжнародні конфлікти і розробляти політику в питаннях, які зачіпають усіх нас.
В Організації Об’єднаних Націй є шість головних органів. П’ять із них —
Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна і Соціальна Рада, Рада
з Опіки і Секретаріат — розташовані в Центральних установах Організації Об’єднаних Націй у Нью–Йорку. Шостий орган — Міжнародний Суд
— знаходиться в Гаазі, Нідерланди.
Генеральна Асамблея
Всі держави — члени Організації Об’єднаних Націй представлені в Генеральній Асамблеї — «всесвітньому парламенті», на засіданнях якого розглядаються найактуальніші проблеми людства. Кожна держава–член має
один голос. Рішення з таких ключових питань, як підтримка міжнародного
миру та безпеки, прийом нових членів і затвердження бюджету Організації
Об’єднаних Націй, ухвалюються більшістю у дві третини голосів. Рішення
з інших питань ухвалюються простою більшістю голосів. Останніми роками робляться особливі зусилля, спрямовані на те, щоб рішення Асамблеї
ухвалювалися на основі консенсусу, а не офіційного голосування.
Чергові щорічні сесії Асамблеї проводяться в період із вересня по грудень.
При необхідності Асамблея може продовжити свою роботу на відновленій
сесії чи проводити спеціальні або надзвичайні сесії з питань, що викликають особливу стурбованість. У період між сесіями Асамблеї її робота
триває в її шести головних комітетах, інших допоміжних органах і в Секретаріаті Організації Об’єднаних Націй.
Рада Безпеки
За Статутом Організації Об’єднаних Націй, Рада Безпеки несе головну
відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. Вона може
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бути скликана в будь–який час при виникненні загрози миру. Статут
зобов’язує всі держави–члени виконувати рішення Ради.
Рада складається з 15 членів. П’ять із них — Китай, Російська Федерація, Об’єднане Королівство, Сполучені Штати і Франція — є постійними
членами. Інші 10 членів Ради обираються Генеральною Асамблеєю на
дворічний термін. Зараз держави–члени обговорюють питання про зміну
членського складу Ради і працюють над тим, щоб забезпечити відображення сучасних політичних та економічних реалій.
Рішення Ради вважаються прийнятими, коли за них подано голоси
дев’яти її членів. За винятком голосування із процедурних питань, рішення не може бути ухвалене, якщо хто–небудь із постійних членів Ради
проголосує проти, тобто використає своє право вето.
При розгляді питання про виникнення загрози міжнародному миру Рада
спочатку розглядає шляхи мирного врегулювання суперечки. Вона може
виробити принципи врегулювання або виступити в ролі посередника. У
разі розв’язування бойових дій Рада докладає зусиль для припинення
вогню. Вона може також направити миротворчу місію, щоб допомогти
сторонам зберігати перемир’я або забезпечити роз’єднання протиборчих
сил.
Рада може вживати заходи для забезпечення виконання ухвалених нею
рішень. Вона може вводити економічні санкції або встановлювати ембарго на постачання зброї. В окремих випадках для забезпечення виконання
ухвалених нею рішень Рада уповноважувала держави–члени використовувати «всі необхідні засоби», охоплюючи спільні воєнні дії.
Рада також подає Генеральній Асамблеї рекомендації стосовно кандидатури на посаду Генерального секретаря і щодо прийому в Організацію
Об’єднаних Націй нових членів.
Економічна і Соціальна Рада
Діючи під загальним керівництвом Генеральної Асамблеї, Економічна і
Соціальна Рада координує діяльність Організації Об’єднаних Націй і установ її системи в економічній і соціальній сферах. Будучи головним форумом для обговорення міжнародних економічних та соціальних проблем
і вироблення рекомендацій стосовно політики в цих сферах, Рада грає
важливу роль у зміцненні міжнародної співпраці з метою розвитку. Вона
також консультується з неурядовими організаціями (НУО), підтримуючи тим самим життєво важливий зв’язок між Організацією Об’єднаних
Націй і громадянським суспільством.
До складу Ради входять 54 члени, обраних Генеральною Асамблеєю на
три роки. Протягом року Рада періодично проводить засідання, збираючись у липні на свою основну сесію, в ході якої на спеціальному засіданні
на рівні міністрів обговорюються найважливіші економічні, соціальні та
гуманітарні питання.
’
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Допоміжні органи Ради регулярно проводять свої засідання і звітують перед нею. Наприклад, Комісія з прав людини здійснює контроль за дотриманням прав людини у всіх країнах світу. Інші органи займаються питаннями соціального розвитку, становища жінок, запобігання злочинності,
боротьби з наркоманією і охорони навколишнього середовища. П’ять регіональних комісій сприяють економічному розвитку і співпраці у своїх
регіонах.
Рада з опіки
Рада з опіки була створена для забезпечення міжнародного спостереження за 11 підопічними територіями, що знаходилися під управлінням семи
держав–членів, а також для забезпечення того, щоб їхні уряди докладали належних зусиль для підготовки цих територій до самоврядування або незалежності. До 1994 року всі підопічні території перейшли до
самоврядування чи стали незалежними або як самостійні держави, або
приєднавшись до сусідніх незалежних держав. Останньою перейшла до
самоврядування підопічна територія Тихоокеанські острови (Палау), що
знаходилася під управлінням Сполучених Штатів і стала 185–ою державою–членом.
Оскільки робота Ради з опіки завершена, до її складу в даний час входять
п’ять постійних членів Ради Безпеки. У її правила процедури були внесені відповідні зміни, з тим щоб вона могла проводити свої засідання тільки в тих випадках, коли того можуть зажадати обставини.
Міжнародний Суд
Міжнародний Суд — відомий також як Всесвітній суд — є головним судовим органом Організації Об’єднаних Націй. Він складається із 15 суддів,
що обираються Генеральною Асамблеєю і Радою Безпеки. Міжнародний
Суд займається врегулюванням спорів між державами. Участь держав у
судових розглядах є добровільною, проте якщо держава погоджується на
це, то вона зобов’язана підкорятися рішенню Суду. Суд також займається
підготовкою консультативних висновків щодо запитів Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки.
Секретаріат
Секретаріат проводить оперативну й адміністративну роботу Організації Об’єднаних Націй відповідно до вказівок Генеральної Асамблеї, Ради
Безпеки та інших органів. Його очолює Генеральний секретар, який забезпечує загальне адміністративне керівництво.
Секретаріат складається з департаментів і управлінь, де працює близько 7
500 чоловік, посади яких фінансуються за рахунок регулярного бюджету,
і ще майже стільки ж працівників, послуги яких оплачуються за рахунок
спеціальних засобів. Вони представляють 170 країн світу. Крім Центральних установ, розташованих у Нью–Йорку, існують відділення Організації
Об’єднаних Націй у Женеві, Відні і Найробі та інші місця служби.
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Система Організації Об`єдианих Націй
Міжнародний валютний фонд, Всесвітній банк і дванадцять інших незалежних організацій, названих «спеціалізованими установами», пов’язані
з Організацією Об’єднаних Націй за допомогою відповідних угод про співпрацю. Ці установи, разом зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я
і Міжнародною організацією цивільної авіації, є самостійними органами,
створеними на основі міжурядових угод. На них покладений широкий
діапазон міжнародних функцій в економічній, соціальній і культурній
сферах, а також у сфері освіти, охорона здоров’я та інших. Деякі з них,
наприклад, Міжнародна організація праці і Всесвітній поштовий союз,
старші за саму Організацію Об’єднаних Націй.
Крім того, цілий ряд управлінь, програм і фондів Організації Об’єднаних
Націй — таких, як Управління Верховного комісара Організації
Об’єднаних Націй у справах біженців (УВКБ), Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) і Дитячий фонд Організації Об’єднаних
Націй (ЮНІСЕФ), — займається поліпшенням соціального і економічного становища людей у всіх регіонах світу. Вони підзвітні Генеральній
Асамблеї або Економічній і Соціальній Раді.
Всі ці організації мають свої керівні органи, бюджети і секретаріати. Разом з Організацією Об’єднаних Націй вони складають єдину сім’ю, або
систему Організації Об’єднаних Націй. Спільними зусиллями вони надають технічне сприяння і практичну допомогу в інших формах фактично у
всіх економічних та соціальних сферах.
Права людини
У Загальній Декларації прав людини, прийнятій Генеральною Асамблеєю
в 1948 році, проголошені основні права і свободи, якими володіють всі
чоловіки та жінки, — зокрема право на життя, свободу і громадянство,
право на свободу думки, совісті і релігії, право на працю, освіту, право на
їжу та житло і право на участь в управлінні.
Юридичну обов’язковість цим правам додають два міжнародні пакти,
учасниками яких є більшість держав. Один пакт присвячений економічним, соціальним і культурним правам, інший — цивільним і політичним
правам. Разом із Декларацією вони складають Міжнародний білль про
права людини.
Декларація заклала фундамент для підготовки більше 80 конвенцій і декларацій з прав людини, в тому числі два міжнародні пакти; конвенції
про ліквідацію расової дискримінації і дискримінації стосовно жінок;
конвенції про права дитини, проти тортур і інших жорстоких або таких,
що принижують гідність видів поводження і покарання, статус біженців і
запобігання злочину геноциду та покарання за нього; декларації про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних і мовних
меншин, право на розвиток і права осіб, що займаються захистом прав
людини.
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Зараз, коли нормотворча діяльність близька до завершення, Організація
Об’єднаних Націй у своїх зусиллях у сфері прав людини переносить акцент на практичне здійснення встановлених норм. Верховний комісар із
прав людини, що координує діяльність системи Організації Об’єднаних
Націй у сфері прав людини, співпрацює з урядами з метою забезпечити
ефективніше дотримання ними прав людини, добиваючись запобігання
порушенням, і тісно взаємодіє із правозахисними механізмами Організації Об’єднаних Націй. Комісія Організації Об’єднаних Націй з прав людини, що є міжурядовим органом, проводить публічні слухання з метою
огляду дотримання прав людини державами, ухвалення нових стандартів і заохочення прав людини по всьому світу. Комісія також призначає
незалежних експертів — «спеціальних доповідачів» — для подання доповідей про конкретні порушення прав людини або для вивчення стану
справ у сфері прав людини в окремих країнах.
Органи Організації Об’єднаних Націй з прав людини сприяють зусиллям
щодо превентивного виявлення і запобігання конфліктам, а також зусиллям, спрямованим на усунення корінних причин конфліктів. Ряд місій
Організації Об’єднаних Націй з підтримки миру мають у своєму складі
компонент із прав людини. В цілому заходи Організації Об’єднаних Націй
у сфері прав людини сьогодні здійснюються на місцях майже в 30 країнах
і територіях. Вони допомагають укріпити національний потенціал правозахисної діяльності в законодавчій, адміністративній та освітній сферах,
передбачають розслідування повідомлень про порушення і полегшують
урядам вживання заходів щодо виправлення становища, коли того вимагають обставини.
Масові порушення норм гуманітарного права під час бойових дій у колишній Югославії підштовхнули Раду Безпеки в 1993 році до заснування
міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, обвинувачених у вчиненні військових злочинів у цьому конфлікті. 1994 року Рада
створила ще один трибунал — для розгляду справ, пов’язаних зі звинуваченнями в геноциді у Руанді. Ці трибунали визнали ряд обвинувачених
винними і засудили їх до тюремного ув’язнення. У 1998 році трибунал
по Руанді виніс перший в історії вердикт міжнародної судової інстанції у
справі, що стосується злочину геноциду, а також перший в історії вирок
за цей злочин.
Одне з ключових завдань Організації Об’єднаних Націй — створення
міжнародного механізму для встановлення відповідальності у разі масових порушень прав людини — була реалізована в 1998 році, коли уряди погодилися заснувати Міжнародний кримінальний суд. Суд матиме у
своєму розпорядженні засоби для покарання винних у геноциді і скоєнні інших злочинів проти людяності. Суд почав функціонувати з 1 липня
2002 року.
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Основні документи ООН, ратифіковані Україною
(Статус: липень 2004 р. Cf. http://www.unhchr.ch)
№

Назва
документа

Дата
ратифікації

Дата
набуття
чинності

1. Міжнародний пакт про
12/11/73
економічні, соціальні та
культурні права (МПЕСКП)

03/01/76

2. Міжнародний пакт про
громадянські та політичні
права (МПГПП)
3. Перший Факультативний
протокол до МПГПП
4. Другий Факультативний
протокол до МПГПП
5. Конвенція протии тортур
та інших жорстоких, нелюдських або таких, що
принижують гідність, видів
поводження і покарання
(КПП)
6. Міжнародна конвенція про
ліквідацію всіх форм расової дискримінації (КЛРД)

12/11/73

23/03/76

25/07/91

25/10/91

–

–

24/02/87

26/06/87

07/03/69

06/04/69

7 Конвенція
12/03/81
про ліквідацію всіх форм
дискримінації стосовно
жінок (КЛДЖ)
8 Факультативний протокол
26/09/
до Конвенції про ліквідацію
2003
всіх форм дискримінації
стосовно жінок (ФП до
КЛДЖ)

03/09/81

26/12/
2003

Можливість
Представлення
подання
доповідей
індивідуальних повідомлень
ні
І. Доповідь розглянуто:
квітень 1982 р.
VI. Доповідь розглянуто:
серпень 2001 р.
V. Доповідь Г–У повинно
запропонувати:
30 червня 2006 р.
так
І. Доповідь розглянуто
17 серпня 1979 р.
V. Доповідь розглянуто:
2 листопада 2001 р.
VI. Доповідь Г–У повинно запропонувати:
1 листопада 2005 р.
так
(12.09.2003
підписала
Декларацію
до ст. 22)

I. Доповідь розглянуто:
листопад 1987 р.
VI. Доповідь розглянуто:
жовтень 2001 р.
V. Доповідь слід подати
25 червня 2004 р.
Так (28/07/92 І.Доповідь розглянуто:
підписала Де- березень 1970 р.,
кларацію до XV. и XVI. Доповіді розст. 14)
глянуто: серпень 2001
р.
XVII. и XVIII. періодичні
доповіді Г–У слід подати:
6 квітня 2004 р.
Так
І.Доповідь розглянуто:
серпень 1983 р.
IV.и V.Доповіді розглянуто:
червень 2002 р.
VI.Доповідь слід подати:
3 вересня 2002 р.
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9 Конвенція про права дити- 28/08/91
ни (КПД)
10 Перший
ПідписаФакультативний протокол
на
до КПД, що стосувалася
07/09/
участі дітей у збройних
2000
конфліктах
11 Другий Факультативний
03/07/
протокол до КПД,
2003
що стосувалася торгівлі
дітьми, дитячої проституції
та дитячої порнографії
12 Міжнародна конвенція про
–
право всіх трудящих мігрантів і членів їхніх сімей

’
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I. Доповідь розглянуто:
листопад 1995 р.
II.Доповідь розглянуто:
вересень 2002 р.
III. и IV. Доповіді Г–У
слід подати: 26 вересня
2008 р.

–

–

–

03/08/
2003

–
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Комітет

Дві на рік:
Квітень —
Женева
Листопад —
Женева

Дві на рік:
Березень —
Женева
Серпень —
Женева

САТ (1988 р.)
Комітет проти
Тортур Секретаріат — Женева
10 членів Комітету

CERD (1969 р.)
Комітет з ліквідації
расової дискримінації
Секретаріат
— Женева
18 членів Комітету

Міжнародна конвенція
про ліквідацію
всіх форм
расової
дискримінації

Три на рік
Березень — квітень
–Нью–Йорк
липень–Женева
жовтень — листопад
– Женева

Сесії

Конвенція проти
тортур і нелюдського або такого,
що
принижує гідність,
поводження
або покарання

Міжнародний пакт CCPR (1976 р.)
про громадянські Комітет із прав
та політичні права людини
Секретаріат –Женева
18 членів Комітету

Документ

В силу ст.40
МПГПП:
Перший — через
рік
після набуття чинності Пакту,
Наступні — на вимогу Комітету, але
неодмінно
один раз у 5 років
В силу ст. 19 Конвенції:
Перший — через
рік
після набуття чинності Конвенции,
наступні — один
раз у 4 роки
В силу ст. 9 Конвенції:
Перший — протягом року
після набуття чинності Конвенції,
наступні — через
кожні 2 роки
і на кожну вимогу
Комітету

Доповіді
держав–учасниць

Так
(ст. 22
Конвенції)

Так
(ст. 21
Конвенції)

Так
(ст. 11
Конвенції)

Немає.
Можливе створення екстреної
або погоджувальної Комісії

Немає.
Можливе заснування погоджувальної Комісії

Так
(ст. 14
Конвенції)

Так
(ст. 1 Факультатив–ного протоколу до МПГПП)

Так
(ст. 41
МПГПП)

РГ — за повідомлкнням про індивідуальні скарги
РГ за звітами
держав–учасниць

Індивідуальна
процедура
подання
скарг

Міжнародна процедура
подання
скарг

Робочі групи

Процедура раннього
запобігания та екстрених дій

Розслідування:
– не явне
– співпраця
Держав

Інші

’
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Міжнародний
пакт про економічні, соціальні
та культурні
права

Конвенція
про права дитини

Конвенція
про ліквідацію
всіх форм дискримінації
стосовно жінок

CESCR (1985 р.)
Комітет з економічних, соціальних та культурних
прав
Секретаріат
— Женева
18 членів Комітету

Секретаріат
— Женева
10 членів
Комітету

CRC (1991р.)
Комітет із прав
дитини

CEDAW (1981 р.)
Комітет з ліквідації дискримінації
жінок
Секретаріат
— Женева
23 члени Комітету

В силу ст. 16 і 17
МПЕСКП — так, а
потім у силу резолюції
1988/4 ЕКОСОС:
Перший — протягом 2 років
після набуття чинності Пакту.
Наступні — один
раз у 5 років

В силу ст. 44 Конвенції:
Перший — через
2 роки
після набуття чинності
Конвенції.
Наступні — через
кожні 5 років

Три на рік:
(4–тижневі)
Січень — Женева
Квітень —
Женева
Вересень —
Женева

Дві на рік:
Травень —
Женева
Листопад–грудень — Женева

В силу ст. 18 Конвенції:
Перший — протягом року
після набуття чинності Конвенції,
Наступні — один
раз у 4 роки
і на вимогу Комітету

Дві на рік:
Січень–лютий
— Нью–Йорк
Липень —
Нью–Йорк

Робоча група зі
звітів держав–
учасниць
у складі 5 членів
групи (підготовка
матеріалів на
найближчу сесію
Комітету)

Робоча група
зі звітів держав–
учасниць (підготовка інформації
на найближчу
сесію CRC)

1. Робоча група (підготовка
матеріалів на
найближчу сесію
Комітету)
2. Дві постійні
групи

Ні

Ні

Ні

Ні
(готується факультативний
протокол, що
відкриває таку
можливість)

Так
22.12.2000 набув
чинності Факультативний протокол
до Конвенції про
ліквідацію всіх
форм дискримінації стосовно жінок,
який передбачає:
– процедуру індивидуальної скарги
– процедуру дослідження
Ні
ст.45 (b) Конвенції
— дає CRC мандат на міжнародне
співробітництво
для інформації та
захисту
У травні 2000 р. Генеральна Асамблея ООН
прийняла проект резолюції щодо справи факультативних протоколів
до Конвенції:
1. З питання про участь
дітей у збройних конфліктах
2. Про торгівлю дітьми,
дитячу проституцію та
дитячу порнографію

Додаток 12

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1086/2005
Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей
З метою поліпшення соціального захисту дітей, у тому числі дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розв’язання проблем дитячої бездоглядності і безпритульності, створення належних
умов для соціально–психологічної адаптації дітей, реалізації їхнього права на сімейне виховання та здоровий розвиток постановляю:
1. Визначити одним із головних напрямів діяльності органів виконавчої
влади реалізацію державної політики щодо захисту прав дітей, перш за
все дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2. Кабінету міністрів України:
1) забезпечити додержання центральними та місцевими органами виконавчої влади вимог законодавства про охорону дитинства, зокрема соціального захисту дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, порушувати в разі потреби в установленому порядку питання про
притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні цього законодавства;
2) підготувати та подати на затвердження: до 1 жовтня 2005 року проект
Національної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006 — 2010 роки; протягом другого півріччя 2005 року проект
Національного плану дій на 2006 — 2016 роки щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини;
3) розробити та подати на розгляд Верховної Ради України до 1 вересня
2005 року законопроекти про внесення змін до законодавчих актів України
щодо: передачі Міністерству України у справах молоді та спорту повноважень органів управління освітою з питань усиновлення дітей; закріплення
повноважень з питань опіки та піклування над дітьми за службами у справах неповнолітніх, перейменування цих служб на служби у справах дітей;
запровадження економічних механізмів стимулювання та підтримки меценатства і соціальних ініціатив суб’єктів підприємницької діяльності у створенні, у тому числі в сільській місцевості, соціальної інфраструктури (навчальних закладів, закладів охорони здоров’я та культури тощо) для дітей;
4) розробити та затвердити до 1 вересня 2005 року концепцію реформування системи закладів усіх форм власності для дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
5) вирішити після законодавчого визначення повноважень Міністерства
України у справах молоді та спорту щодо усиновлення дітей питання про
утворення у складі цього Міністерства урядового органу з питань усиновлення та захисту прав дитини;
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6) розробити механізм фінансування витрат на утримання дітей–сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми їх
влаштування за принципом «гроші ходять за дитиною»;
7) передбачати під час підготовки проектів законів про Державний
бюджет України на 2006 та наступні роки видатки на утримання дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також
осіб з їх числа незалежно від форми влаштування дітей на рівні, не
нижчому, ніж двократний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для таких осіб;
8) опрацювати питання щодо механізму реалізації батьками–вихователями дитячих будинків сімейного типу права на відпустку та пенсійне
забезпечення;
9) забезпечити до 1 жовтня 2005 року приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно–правових
актів у відповідність із Законом України «Про забезпечення організаційно–правових умов соціального захисту дітей–сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування», зокрема в частині реалізації батьками–вихователями дитячих будинків сімейного типу права бути законними представниками своїх вихованців і захищати їхні права та інтереси в органах
державної влади, в тому числі судових, як опікуни або піклувальники без
спеціальних на те повноважень;
10) проаналізувати до 1 серпня 2005 року стан фінансового забезпечення
дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, вжити заходів щодо
поліпшення такого забезпечення, недопущення випадків зобов’язання
батьків–вихователів та прийомних батьків закуповувати товари і продукти для дітей–вихованців та прийомних дітей у визначених суб’єктів
господарювання та за безготівковими розрахунками;
11) вирішити протягом 2005 року питання щодо запровадження нових
ефективних форм профілактики соціального сирітства, забезпечення
створення мережі соціальних центрів матері і дитини, соціальних гуртожитків, центрів для ВІЛ–інфікованих дітей, збільшення кількості центрів соціально–психологічної реабілітації неповнолітніх;
12) забезпечити доступ сімей, дітей та молоді, які проживають у сільській
місцевості, до соціальних послуг через розвиток мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
13) підтримати реалізацію експериментального проекту у Київській області щодо реформування системи опіки і піклування, передбаченого Державною програмою запобігання дитячій бездоглядності на 2003 — 2005
роки.
3. Міністерству юстиції України за участю Верховного Суду України:
проаналізувати у двомісячний строк судову практику щодо розгляду судами цивільних справ з установлення опіки та піклування, внести в разі
’
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потреби пропозиції щодо поліпшення захисту прав дитини під час розгляду судами таких справ; вивчити у тримісячний строк питання щодо
можливості створення при судових палатах у кримінальних справах загальних апеляційних судів спеціалізованих колегій для розгляду справ
неповнолітніх; опрацювати питання щодо впровадження ювенального
судочинства та внести в установленому порядку відповідні пропозиції.
4. Міністерству охорони здоров’я України: забезпечити проведення до 1
жовтня 2005 року медичного огляду дітей–сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також дітей, які виховуються у неблагополучних сім’ях; проаналізувати у двомісячний строк стан роботи щодо
профілактики раннього соціального сирітства та за результатами такого
аналізу вжити додаткових заходів до розв’язання цієї проблеми.
5. Міністерству України у справах молоді та спорту затвердити до 1 серпня 2005 року порядок ведення банку даних про дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
6. Міністерству внутрішніх справ України: проаналізувати у двомісячний
строк стан роботи з розшуку дітей, безвісно відсутніх батьків, а також батьків підкинутих дітей та вжити відповідних заходів щодо вдосконалення
роботи у цьому напрямі; надавати Президентові України щоквартально
інформацію щодо розшуку дітей, які залишили сім’ї, навчально–виховні
заклади або спеціальні установи для неповнолітніх; вжити заходів щодо
посилення роботи з виявлення осіб, які втягують неповнолітніх до жебракування, пияцтва, наркоманії, злочинної діяльності, та забезпечити притягнення таких осіб у встановленому порядку до відповідальності.
7. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
y вжити заходів щодо суттєвого поліпшення роботи, спрямованої на захист прав дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
зокрема щодо своєчасного виявлення таких дітей, вирішення питання
їх влаштування, реалізації ними права на житло, освіту, матеріальне
забезпечення після закінчення перебування таких дітей у закладах
для дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу;
y вирішити до 15 серпня 2005 року питання забезпечення служб у справах неповнолітніх кваліфікованими кадрами відповідно до нормативів, визначених Законами України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» і «Про
забезпечення організаційно–правових умов соціального захисту дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
y забезпечити до 1 жовтня 2005 року створення і ведення банку даних
про дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також банку даних про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків–вихователів;
y взяти під особливий контроль питання щодо забезпечення належних
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y

y

y

y

y

умов проживання та навчання дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
забезпечити у двомісячний строк проведення обстеження умов виховання дітей у неблагополучних сім’ях, зокрема у сільській місцевості,
вжити в установленому порядку заходів щодо раннього виявлення неблагополучних сімей, в яких виховуються діти, їх обліку і соціального
супроводу, а також надання підтримки дітям, які проживають у таких
сім’ях;
проаналізувати у двомісячний строк ефективність діяльності органів опіки та піклування, додержання ними вимог законодавства про соціальний
захист дітей, насамперед щодо вирішення питань з установлення статусу дитини–сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, реалізації права дитини на сімейне виховання, та за результатами такого
аналізу провести наради з проблемних питань;
вжити невідкладних заходів щодо збереження житла, в якому проживали діти–сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, до
влаштування у відповідні заклади, та повернення їм такого житла;
забезпечити в установленому порядку вирішення питання про поліпшення фінансового та матеріально–технічного забезпечення закладів для
дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, притулків для неповнолітніх, центрів соціально–психологічної реабілітації неповнолітніх;
сприяти діяльності громадських, благодійних, релігійних організацій,
які працюють в інтересах дітей, особливо з безпритульними дітьми,
проведенню ними благодійних акцій, кошти від яких спрямовуються
на матеріальне забезпечення дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
всебічно сприяти у вирішенні в установленому порядку питань щодо
виділення земельних ділянок, надання в оренду будівель та приміщень
громадським та релігійним організаціям для створення соціальних закладів для дітей.

8. Державному комітету телебачення і радіомовлення України: забезпечити здійснення заходів щодо популяризації історичних традицій української родини та нових форм сімейного виховання дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; запровадити цикли теле– і
радіопередач для висвітлення питань соціального та правового захисту
дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проблем,
що стоять перед такими дітьми та закладами, в яких вони перебувають на
утриманні та вихованні, пропагування позитивного досвіду усиновлення
та виховання дітей у прийомних сім’ях та будинках сімейного типу.
Президент України Віктор ЮЩЕНКО
11 липня 2005 року
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Додаток 13
Додаток до листа Держкомсім’їмолоді
від_________2003 р. №______

Пропозиції щодо забезпечення виконання
рекомендацій Комітету ООН з прав дитини
До пункту 13
внести зміни до нормативно–правової бази з метою удосконалення механізму державного управління і контролю за виконанням положень
Конвенції ООН про права дитини
Держкомсім’ямолодь, МОН, Мін’юст
2003 рік
До пунктів 16, 17
забезпечити першочергове та в повному обсязі фінансування заходів
щодо охорони дитинства, затверджених Національною програмою «Діти
України», Державною програмою запобігання дитячій бездоглядності на
2003–2005 роки, Державною програмою відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року
Мінфін, Мінекономіки, МОН, Держкомсім’ямолодь, МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська міські держадміністрації
забезпечити висвітлення друкованими та електронними засобами масової інформації актуальних питань дитячої та сімейної політики, популяризації положень Конвенції ООН про права дитини
Державний комітет телебачення і радіомовлення,
МОН, Мінкультури, МВС, Держкомсім’ямолодьііі
Постійно
забезпечити підготовку та видання щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні
Держкомсім’ямолодь, МОН, МОЗ, МВС, Мінпраці, Мін’юст,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Щороку
До пунктів 32, 44, 45, 47
здійснювати заходи, спрямовані на запровадження альтернативних інтернатним форм виховання та утримання дітей–сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
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Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Постійно
розробити та внести Кабінету міністрів України пропозиції щодо запровадження механізму розрахунків коштів на утримання однієї дитини–
сироти, виходячи із регіональних потреб на харчування, утримання, медичне обслуговування, освіту, забезпечення одягом і взуттям тощо, незалежно від форми її влаштування;
МОН, Держкомсім’ямолодь, Мін’юст, МОЗ,
Мінпраці, МВС, Мінфін, Мінекономіки
2004 рік
До пунктів 36, 41
розробити проект постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в
сім’ї або реальну загрозу його вчинення»
Держкомсім’ямолодь, Мін’юст, МВС
2003 рік
провести дослідження щодо жорстокого поводження з дітьми та розробити порядок розгляду звернення дітей з приводу жорстокого поводження.
Держкомсім’ямолодь, ДІПСМ Мінпраці,
Мін’юст, МВС, МОН, МОЗ
2003 рік
створити навчальний центр для працівників приймальників– розподільників для неповнолітніх
МВС, Київська міська державна адміністрація
2003 рік
До пункту 38, 47
забезпечити реалізацію проектів запобігання ранньому соціальному сирітству, удосконалення системи опіки та піклування
Держкомсім’ямолодь, Херсонська, Київська,
Львівська обласні державні адміністрації
Постійно
До пункту 39
розробити проект Закону України щодо забезпечення організаційно–правових умов соціального захисту дітей–сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
МОН, Держкомсім’ямолодь, Мінпраці, Мін’юст,
’
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Мінфін, Мінекономіки
2004 рік
розробити міжвідомчу програму соціального супроводу неблагополучних
сімей та забезпечити її виконання
Держкомсім’ямолодь, МВС, МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська міські держадміністрації
2003 рік
внести зміни до Закону України «Про охорону дитинства» в частині заміни обов’язкового державного страхування дітей–сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на гарантовану грошову допомогу за рахунок бюджетних коштів по досягненню дитиною 18–річного віку
Держкомсім’ямолодь, Мінпраці, Мін’юст, МОН, Мінфін, Мінекономіки
2004 рік
удосконалити механізм призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та підвищити розмір державної допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до трьох років
Держкомсім’ямолодь, Мінпраці, Мінфін
2003 рік
завершити формування мережі центрів соціальних служб для молоді та їх
спеціальних формувань для роботи з дітьми, молоддю та сім’ями, в тому
числі в селах і селищах, здійснення ними соціального супроводу сімей,
дітей, молоді, які опинилися в складній життєвій ситуації
Держкомсім’ямолодь, Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
2005 рік
До пункту 43
забезпечити виконання постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду
одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою
не укладено договір про подання правової допомоги»
Мін’юст, МЗС, МВС,
Постійно
До пунктів 49, 50
запровадити моніторинг за станом здоров’я дітей, народжених ВІЛ–інфікованими матерями
МОЗ
Із 2003 року
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забезпечити виконання Державної програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002–2005 роки
МОЗ, МОН, Держкомсім’ямолодь,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Постійно
забезпечити доступність до первинної медико–санітарної допомоги дітям,
насамперед тим, які проживають у сільській місцевості, шляхом запровадження нормативів надання медичної допомоги та розширення мережі
закладів сімейної медицини
МОЗ, МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська міські держадміністрації
2003 рік
сприяти розширенню мережі закладів «Клініка, дружня для молоді» та
«Лікарня, доброзичлива до дитини»
МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська міські держадміністрації 2003–2005 роки
До пункту 51
розширити мережу центрів соціальної і психологічної реабілітації дітей–
інвалідів
Мінпраці, МОЗ, Держкомсім’ямолодь
2003 рік
забезпечення виконання Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей–інвалідів
Мінпраці, МОН, МОЗ, Держкомсім’ямолодь
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Постійно
До пунктів 57, 58
затвердити Державні стандарти базової і повної загальної середньої освіти,
спеціальної загальної середньої освіти для дітей з особливими потребами
МОН
2003 рік
внести зміни до законодавства про професійно–технічну освіту в контексті Стратегії розвитку професійно–технічної освіти
МОН
2003 рік
’
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розширити мережу спеціальних закладів, що надають консультативні,
правові, соціальні та інформаційні послуги з питань шлюбу, сім’ї, виховання дітей
Держкомсім’ямолодь, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
2003–2006 роки
забезпечити подальшу інформатизацію системи освіти, забезпечення
шкіл та професійно–технічних училищ технічними засобами навчання
МОН, Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Постійно
забезпечити рівний доступ до якісної освіти дітям, які проживають у сільській місцевості, у тому числі шляхом виконання Програми «Шкільний
автобус»
МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська міські держадміністрації,
Постійно
створити систему надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах
МОН, Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Із 2003 року
розробити проект Закону України щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей
Держкомсім’ямолодь, МОН, МОЗ, Мін’юст, Мінфін, Мінекономіки
2004 рік
залучати до занять у дитячо–юнацьких спортивних школах не менше як
10 відсотків дітей та підлітків
Держкомспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Постійно
забезпечити доступність та збільшення обсягів надання фізкультурно–оздоровчих послуг, розвиток мережі центрів фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх», дитячих спортивних клубів
Держкомспорт, Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
2003 року
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До пункту 60
забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про повернення дітей–іноземців до місць їх постійного проживання»
МЗС, МОН, МВС, Держкомсім’ямолодь
2003 рік
розробити проект постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Програми заходів з питань міграції на 2003–2005 роки»
Держкомнацміграції МЗС, МВС
2004 рік
розробити проект Державної програми етносоціального відродження
ромської національної меншини в Україні
Держкомнацміграції,МЗС, МОН
2004 рік
До пункту 61
продовжити реалізацію Міжнародної програми з викорінення найгірших
форм дитячої праці (ІПЕК) в Україні
Мінпраці, МОН, Мін’юст Держкомсім’ямолодь, Постійно
До пункту 62
розробити проект Концепції щодо дитячої праці в Україні
Держкомсім’ямолодь, Мінпраці, МОН, Мін’юст
2003 рік
До пункту 63
забезпечити виконання Комплексної програми протидії торгівлі людьми
на 2002–2005 роки
Держкомсім’ямолодь, Мінпраці, МОН, МВС
2003 рік
затвердити Типове положення про центр реінтеграції для осіб, які постраждали від торгівлі людьми
Держкомсім’ямолодь, МОН, МВС
2003 рік
До пункту 65
забезпечити виконання Державної програми запобігання дитячій бездоглядності на 2003–2005 роки
Держкомсім’ямолодь, МОН, МВС, Мін’юст, МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські
держадміністрації
Із 2003 року
’
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Додаток 14

КОМІТЕТ 3 ПРАВ ДИТИНИ
31 сесія

РОЗГЛЯД ДОПОВІДЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЕРЖАВАМИ–
СТОРОНАМИ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 44 КОНВЕНЦІЇ

Підсумкові спостереження Комітету з прав дитини: Україна
1. Комітет розглянув другу періодичну доповідь України (СRС/С/70/
Ааа.70 на 821 та 822 робочих зустрічах (див. СRС/С/SR.821–822), що
відбулися 22 вересня 2002 року, і схвалив наступні підсумкові спостереження*:
А. Вступ
2. Комітет вітає подання державою–стороною другої періодичної доповіді, яка відповідає правилам звітування, та письмових відповідей
на перелік питань Комітету (СRС/С/Q/UKR/2). Комітет відзначає конструктивний та інформативний діалог, що відбувся з делегацією держави–сторони.
В. Заходи, що були впроваджені, та результати, досягнуті державою–стороною
3. Комітет вітає прийняття нової Конституції в червні 1996 року, яка надає правове визнання прав і свобод людини.
4. Комітет відзначає впровадження нового законодавства, перелік якого
надається в письмових відповідях на перелік питань Комітету: Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (№
1768–ІІІ, 1 червня 2000); Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям–інвалідам» (№ 2109–ІІІ, 16 листопада 2000); Закон, який вносить зміни до Житлового кодексу УРСР (№
1525–ІІІ, 12 березня 2000); Закон України «Про охорону дитинства» (№
2402–ІІІ, 26 квітня 2001); Закон України «Про імміграцію»(№ 2491–III,
7 червня 2001); Закон України «Про біженців» (№ 2557–ІІІ, 21 червня
2001); Закон України «Про громадянство України» (№ 2235–ІІІ, 18 січня
2001); Закон «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (№ 2558–ІІІ, 21
червня 2001);
Закон України «Про запобігання насильству в сім’ї» (№ 2789–ІІІ, 15 листопада 2001) (який, серед іншого, вміщує заборону тілесних покарань у
школах, закладах та в сім’ях);
* — Íà 833–é ðîáî÷³é çóñòð³÷³ 4 æîâòíÿ 2002 ð.

171

Book_OON_CCF.indd 171

10.06.2009 14:18:46

Кримінальний кодекс (1 вересня 2001); Закон України «Про дошкільну освіту» (11 червня 2001); Закон України «Про позашкільну освіту» (22 червня 2001); Закон, що вносить зміни до Закону «Про державну допомогу родинам з дітьми» (1 січня 2002); Кодекс про шлюб та сім’ю (10 січня 2002).
Комітет вітає ратифікацію Конвенції МОП № 182 «Про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці». Комітет також вітає реформи системи освіти, започатковані Законом «Про освіту»
в 1996 році та схваленням Закону «Про професійно–технічну освіту» в
1997 році, а також введення курсу з прав людини до шкільної програми,
щорічні доповіді про становище з дотриманням прав дитини та програми
на національному телебаченні та радіо, присвячені правам дітей.
С. Фактори та труднощі, які заважають реалізації Конвенції
5. Комітет відмічає, що держава–сторона продовжує стикатися з великою
кількістю тих значних економічних та соціальних проблем, які були наявні під час розгляду Комітетом первісної доповіді; що тривалий період
економічного переходу призвів до погіршення стандартів життя, високого рівня безробіття та зростання бідності, що негативно впливає на родини з дітьми. Більш того, Комітет відмічає збереження негативних наслідків Чорнобильської аварії та шкідливий вплив пандемії ВІЛ/СНІДу,
який охоплює все населення та здоров’я і розвиток дітей.
D. Основні підстави для занепокоєння, пропозиції та рекомендації
D 1. Загальні заходи зі здійснення (статті 4,42 та 44, параграф 6 Конвенції) попередніх рекомендацій Комітету
6. Комітет шкодує, що деяким підставам для занепокоєння та рекомендаціям, які висловлюються в підсумкових спостереженнях (СRС/С/15/
Аdd..42 параграф 8; 17; 18; 20; 22; 25; 26; 29; ЗО), схвалених після розгляду первісної доповіді держави–сторони (СRС/С/8/Аdd.6), не було
приділено належної уваги. Комітет відмічає, що ті ж самі занепокоєння
та рекомендації висловлюються в цьому документі.
7. Комітет закликає державу–сторону звернути увагу на ті рекомендації з
підсумкових спостережень первісної доповіді, які ще не виконуються, та
на підсумкові спостереження щодо другої періодичної доповіді.
Законодавство та його впровадження
8. Комітет занепокоєний тим, що законодавство щодо Конвенції є декларативним та не виконується повною мірою. Комітет також занепокоєний
малою кількістю отриманої інформації про законодавство, яке набуло чинності після звітного періоду, що ускладнює оцінку Комітету з приводу його
відповідності Конвенції та підходу, який базується на правах дитини.
9. Комітет рекомендує державі–стороні переглянути, змінити і відновити,
в разі необхідності, законодавство з метою забезпечення його відповідності
правам, викладеним у принципах та положеннях Конвенції, та зміцнити
механізми здійснення всіх законодавчих актів, які стосуються Конвенції.
’
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Національний план дій та його координація
10. Комітет відмічає інформацію, яка була отримана щодо:
державної молодіжної політики, охоплюючи Національну програму
«Діти України»;
Державного комітету у справах сім’ї та молоді, який координує здійснення державної політики щодо прав жінок, дітей між урядом, центральними та місцевими органами, а також співробітництво між центральною
владою, ЮНІСЕФ та іншими міжнародними організаціями; координаційних заходів Міжвідомчої комісії з захисту дитини, спрямованих на
здійснення Конвенції, Всесвітньої Декларації про виживання, захист і
розвиток дітей та Національної програми «Діти України».
11. Втім, Комітет лишається занепокоєним тим, що державна молодіжна
політика охоплює соціальну допомогу, охорону здоров’я, освіту, альтернативну опіку та захист дитини, а також тим, що їй бракує підходу на основі прав дитини та вона не охоплює всіх прав, викладених у Конвенції.
Комітет також занепокоєний браком чіткої координації реалізації всіх
прав у Конвенції (там само, параграф 18).
12. Комітет рекомендує, що Національний план дії має базуватися на позиції захисту прав та охоплювати всі принципи й положення Конвенції.
13. Комітет пропонує державі–стороні запровадити або призначити постійний орган, відповідальний за. координацію реалізації Конвенції про права
дитини на національному та місцевому рівнях, охоплюючи ефективну координацію діяльності між центральною та місцевою владою, співробітництво з НУО та іншими секторами громадянського суспільства.
Незалежні структури моніторингу
14. Комітет відмічає утворення інституту Уповноваженого з прав людини
при Верховній Раді України, але залишається стурбованим тим, що мандат Омбудсмена не передбачає регулярного моніторингу та оцінки ходу
реалізації Конвенції. Комітет також занепокоєний тим, що цей інститут
не має механізму реагування на індивідуальні скарги, зокрема, ті, які
стосуються порушення прав, гарантованих Конвенцією.
15. Комітет заохочує державу–сторону запровадити в державну структуру інститут Омбудсмена з прав дітей або спеціальну секцію чи підрозділ з
прав дітей, наділений відповідальністю за реагування на скарги та звернення дітей. З огляду на це Комітет посилається на його Загальний коментар № 2 щодо ролі національних правозахисних інститутів.
Ресурси для дітей
Комітет відмічає пріоритетність, яку держава–сторона надає розвитку
систем охорони здоров’я та освіти, і збільшення відповідних бюджетних витрат у 2000–2001 рр. Втім, Комітет залишається стурбованим
загальним невеликим обсягом ресурсів, які призначаються для розвит-
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ку соціальних послуг, систем охорони здоров’я та освіти, що негативно
впливає на якість та доступність послуг, зокрема для малозабезпечених
сімей із дітьми. Крім того, Комітет занепокоєний тим, що програмі «Діти
України» не надається адекватного фінансування. Комітет також занепокоєний тим, що програми / адаптації можуть негативно вплинути на
дітей, якщо вони не будуть включені належним чином у планування та
бюджет соціальних послуг.
17. У світлі статей 2, 3 та 6 Конвенції Комітет рекомендує державі–стороні приділити особливу увагу здійсненню статті 4 Конвенції в повному
обсязі шляхом:
а) подальшого збільшення бюджетних ресурсів для здійснення Конвенції
та визначення пріоритетів бюджетних відрахувань, спрямованих на забезпечення економічних, соціальних та культурних прав дітей у максимальних межах наявних ресурсів, зокрема, соціально вразливих груп, враховуючи децентралізацію надання соціальних послуг та публічних фінансів;
b) посилення зусиль, спрямованих на здійснення стратегії зниження бідності (2001);
с) забезпечення необхідних ресурсів для виконання в повному обсязі державних програм та заходів для дітей, охоплюючи державну програму
«Діти України»;
d) ідентифікації обсягу та частки державного бюджету, які витрачаються
на дітей через державні та приватні інституції або організації, для оцінки
впливу та дії витрат, а також доступності, якості й ефективності послуг
для дітей у різних секторах, з точки зору витрат.
Накопичення інформації
18. Комітет шкодує, що до його попередньої рекомендації державі–стороні розвинути ефективний механізм координації та моніторингу, який
дозволив би здійснювати систематичний та всебічний збір даних щодо
всіх сфер Конвенції та стосовно всіх груп дітей, охоплюючи дітей у сім’ях
з одним батьком, дітей, батьки яких розлучилися, покинутих дітей та дітей у державних закладах опіки, не було приділено належної уваги (там
само, параграф 10).
19. Комітет рекомендує державі–стороні у пріоритетному порядку систематично збирати дані, які охоплюють усі сфери Конвенції та всіх дітей
віком до 18 років, з особливим наголосом на тих дітях, які потребують
спеціального захисту. Держава–сторона також мас розробити індикатори для ефективного моніторингу й оцінки результатів реалізації Конвенції та впливу заходів на дітей. У цьому контексті Комітет рекомендує державі–стороні звернутися за технічною допомогою до ЮНІСЕФ.
Тренінг розповсюдження Конвенції
20. Комітет вітає зусилля держави–сторони, які спрямовуються, згідно з
його попередньою рекомендацією (там само, параграф 21), на розповсюджен’
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ня Конвенції та тренінг професіоналів, які працюють із дітьми та для дітей.
Втім, Комітет вважає, що заходи з формування широкої поінформованості
щодо Конвенції та розуміння принципів її положень потребують подальшого підсилення і здійснення на регулярній та систематичній основі.
21. Комітет рекомендує державі–стороні:
а) продовжувати і підсилювати її зусилля, спрямовані на впровадження адекватного та систематичного тренінгу та/або привертання уваги до
прав дітей таких професійних груп, що працюють із дітьми та для дітей,
як депутати парламенту, судді, адвокати, правоохоронці, лікарі, вчителі
та інші, у разі необхідності;
b) продовжувати розвиток більш творчих методів пропагування Конвенції, охоплюючи застосування таких аудіовізуальних засобів, як книжки
з малюнками, плакати, зокрема, на місцевому рівні, та мас–медіа.
Співробітництво з НУО
22. Комітет вітає поліпшення відносин між урядом та громадянським
суспільством і зміцнення взаємодії між урядом та НУО. Втім, Комітет залишається стурбованим браком уваги суспільства до здійснення Конвенції на основі правозахисного підходу.
23. Комітет підкреслює важливу роль громадянського суспільства як партнера у здійсненні положень Конвенції, в тому числі й щодо громадянських прав та свобод, і повторює свої рекомендації (там само, параграф 18)
про налагодження тіснішої взаємодії з НУО та більш систематичного залучення неурядових організацій, зокрема правозахисних, та інших секторів громадянського суспільства, які працюють із дітьми та для дітей,
на всіх етапах здійснення Конвенції.
D 2. Визначення дитини (стаття 1 Конвенції)
24. Комітет висловлює занепокоєння тим, що залишається різниця в законодавчо встановленому мінімальному шлюбному віці для юнаків (18
років) та дівчат (17 років), незважаючи на попередню рекомендацію Комітету (там само, параграф 17). Комітет також занепокоєний браком чіткого правового визначення мінімального віку сексуального повноліття.
25. Комітет повторює свою попередню рекомендацію державі–стороні
виправити різницю шлюбного віку для юнаків та дівчат потребою підвищення мінімального шлюбного віку для дівчат до 18 років. Комітет також
рекомендує знизити мінімальний законодавчо встановлений вік медичного обстеження й консультування без згоди батьків та чітко встановити
мінімальний вік для сексуального повноліття.
D 3. Загальні принципи (статті 2,3, 6 та 12 Конвенції)
26. Комітет занепокоєний тим, що принципи браку дискримінації (стаття
2 Конвенції), надання першочергової уваги якнайкращому забезпеченню
прав дитини (ст. 3), права на життя, виживання та здоровий розвиток ди-

175

Book_OON_CCF.indd 175

10.06.2009 14:18:47

тини (ст. 6), її право вільно висловлювати свої погляди та бути заслуханою, згідно з віком і зрілістю (ст. 12), не знайшли повного відображення
в законодавстві, заходах і програмах на національному та місцевому рівнях держави–сторони.
27. Комітет рекомендує державі–стороні:
а) інтегрувати основні принципи Конвенції, а саме положення статей 2, 3,
б та 12, в усі законодавчі акти, які стосуються дітей;
b) застосовувати їх в усіх політичних, юридичних та адміністративних
рішеннях, а також у проектах, програмах та послугах, які справляють
вплив на всіх дітей;
с) застосовувати ці принципи у плануванні та здійсненні державних заходів на всіх рівнях, а також у діях інституцій соціального забезпечення,
охорони здоров’я та освіти, судової та адміністративної влади.
Брак дискримінації
28. Комітет занепокоєний тим, що право на недискримінацію неповно реалізується для дітей з економічно вразливих домогосподарств; дітей, які
живуть у сільській місцевості; дітей у закладах державної опіки; дітей–
інвалідів, дітей–ромів (циган) та дітей, які живуть під впливом ВІЛ/СНІДу, зокрема, у сфері охорони здоров’я, соціального захисту та освіти.
29. Комітет рекомендує державі–стороні відстежувати становище дітей
з економічно уразливих домогосподарств; дітей, які живуть у сільській
місцевості; дітей у закладах державної опіки; дітей–інвалідів, дітей–ромів та дітей, які живуть під впливом ВІЛ/СНІДу. Комітет також рекомендує розробити на основі результатів такого моніторингу всебічні випереджувальні стратегії конкретних та добре спланованих дій, спрямованих
на викорінення всіх форм дискримінації, охоплюючи, зокрема, доступ до
послуг систем освіти та охорони здоров’я.
30. Комітет повторює попередню рекомендацію (там само, параграф 22)
вжити заходів щодо запобігання зростанню дискримінаційних ставлень
або забобонів, зокрема, стосовно дітей з вищевказаних уразливих груп.
31. Комітет має прохання внести до наступної періодичної доповіді конкретну інформацію щодо заходів та програм, які стосуються Конвенції
прав дитини та впроваджуються державою–стороною на виконання Декларації і Плану дій, схвалених на Всесвітній конференції проти расизму, расової дискримінації, ксенофобії та нетерпимості (2001 р.), та враховуючи Загальний коментар № 1 до статті 29 (1) Конвенції (мета освіти).
Повага до поглядів дитини
32. Комітет вітає створення державою–стороною дитячого парламенту, але
залишається занепокоєним тим, що традиційне ставлення до дітей у суспільстві ще обмежує повагу до їхніх поглядів у родинах, школах та на рівні
громад. Комітет також занепокоєний тим, що думка дітей недостатньо вра’
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ховується, згідно з їхнім віком та зрілістю, в контексті юридичних та адміністративних рішень, включаючи в цей контекст процедури затримання
дитини та рішення щодо альтернативних форм догляду, таких, як прийомна сім’я чи інституційна опіка або інші форми альтернативної опіки.
33. Комітет рекомендує державі–стороні:
а) пропагувати і полегшувати в сімейному та шкільному середовищі, а також у судових та адміністративних процедурах повагу до поглядів дітей
та їхню участь в усіх справах, які справляють на них вплив, згідно зі статтею 12 Конвенції;
b) надавати просвітницьку інформацію батькам, учителям, офіційним
особам, суддям, самим дітям та всьому суспільству щодо права дітей на
участь та бути заслуханими;
с) Комітет також рекомендує державі–стороні запровадити регулярний
аналіз того, наскільки погляди дітей беруться до уваги та який вплив це
справляє на заходи, здійснення програми та на дітей.
D 4. Громадянські права та свободи (статті 7, 8.13–17,19 та 37 (а)
Катування та інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження чи покарання
34. Комітет занепокоєний тим, що визначення тортур у Кримінальному
кодексі 2001 року не відповідає визначенню катування в Конвенції, оскільки воно не охоплює перелік актів катування, в тому числі акти психологічних тортур з боку офіційних державних осіб. Крім того. Кримінальний кодекс не оголошує неприйнятними свідчення, отримані внаслідок катування.
35. Комітет також занепокоєний скаргами, що продовжують надходити від дітей, зокрема дітей ромів (циган), щодо жорстокого поводження
та катування з боку працівників правоохоронної системи, та тим, що ці
скарги не розслідуються незалежним органом.
36. Комітет рекомендує державі–стороні:
а) внести зміни в законодавство, що визначає катування, для його приведення у відповідність зі статтею 37 (а) Конвенції;
b) реагувати на заяви, які звинувачують у катуванні та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність, видах поводження чи
покарання дітей;
с) забезпечити неприйнятність свідчень, отриманих внаслідок застосування катувань;
Вжити заходів щодо дотримання рекомендацій, висунутих Комітетом з
прав людини та Комітетом проти катування, в тій частині, яка стосується
Конвенції прав дитини;
d) вжити негайних заходів щодо припинення міліцейського насильства
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стосовно дітей, які належать до національних меншин, зокрема ромів
(циган), та подолати безкарність, яка домінує в цих актах насильства;
е) вжити всіх законодавчих заходів щодо заборони катування та інших
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання;
f) забезпечити догляд, реабілітацію, реінтеграцію та компенсацію жертвам.
D 5. Сімейне середовище та альтернативний догляд за дітьми
(статті. 5; 18 (параграфи 1–2); 9–11:19–21; 25; 27 (параграф 4) та 39)
Сімейне середовище
37. Комітет зазначає з глибоким занепокоєнням, що, згідно з доповіддю
держави–сторони, розпад сімей, як і загалом високий рівень розлучень,
зростання кількості сімей з одним батьком та випадків недбалого батьківського піклування є поширеними явищами. Комітет також стурбований зростанням частки сімей, які живуть за межею бідності, та шкодує,
що його попередня рекомендація державі–стороні продовжити зміцнення системи допомоги батькам, які доглядають за дітьми, не була втілена в
життя (там само, параграф 25). Більше того, відбулося зменшення фінансової допомоги сім’ям.
38. Комітет висловлює серйозне занепокоєння різким зростанням кількості дітей, позбавлених батьківського піклування, та шкодує, що його
попередні рекомендації (там само, параграф 26) щодо розробки всебічної
стратегії допомоги уразливим сім’ям не виконувалися.
39. Згідно зі статтею 18 Комітет рекомендує державі–стороні:
а) зміцнити зусилля, спрямовані на захист права дітей на безпечне сімейне середовище, та забезпечити (шляхом прийняття нового всебічного Закону про дітей, ефективний захист дітей і доступ до фінансової допомоги
всіх дітей та батьків, які її потребують;
b) впровадити нещодавно розроблений закон про соціальну допомогу,
спрямований на реструктуризацію системи соціальних пільг;
с) покращити соціальну допомогу та підтримку сімей шляхом надання
консультаційних та освітніх послуг, спрямованих на розповсюдження
позитивних взаємин між батьками та дітьми;
d) забезпечити адекватний тренінг соціальних працівників;
е) підсилити такі запобіжні заходи, як підтримка ролі сім’ї та громади,
з метою викорінення соціальних умов, які сприяють формуванню таких
проблем, як правопорушення, злочинність та наркоманія;
f) розглянути питання збільшення фінансової допомоги малозабезпеченим сім’ям із дітьми, згідно зі стратегією подолання бідності (2001 р.), на
національному, регіональному та місцевому рівнях.
’
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Тілесне покарання
40. Комітет вітає прийняття Закону України «Про запобігання насильству в сім’ї» від 2001 року, але залишається стурбованим тим, що він ще
не виконується.
41. Комітет рекомендує державі–стороні:
а) здійснити оцінку природи та масштабів брутального поводження з
дітьми, образи чи браку належного піклування в сім’ї та розробити відповідні заходи і програми;
b) запровадити ефективні процедури й механізми отримання моніторингу та розслідування скарг, охоплюючи державне втручання, в разі необхідності; розслідувати, в тому числі в судовому порядку, випадки брутального поводження та всі форми насильства в сім’ї, а також тілесне покарання, забезпечуючи дотримання прав скривдженої дитини в судових
процедурах та захист її права на приватне життя;
с) проводити тренінг учителів, працівників правоохоронної системи, соціальних працівників, суддів та працівників системи охорони здоров’я з
питань ідентифікації,
g) продовжувати моніторинг стандартів піклування, з огляду на статтю
25 Конвенції, та запровадити регулярну перевірку місць розміщення;
h) надавати адекватну допомогу та послуги з реінтеграції дітей, які залишають заклади державної опіки.
Усиновлення
Комітет шкодує, що його попередня рекомендація державі–стороні розглянути ратифікацію Гаазької Конвенції про захист дітей і співробітництво у сфері міждержавного усиновлення 1993 року лишилася поза увагою
держави–сторони (там само, параграф 28). Комітет занепокоєний тим,
що усиновлені діти не мають повноцінного права знати своїх біологічних
батьків.
48. Комітет повторює свою.рекомендацію щодо ратифікації Гаазької Конвенції про захист дітей та співробітництво у сфері міждержавного усиновлення 1993 року. У світлі статей 3 та 7 Конвенції Комітет рекомендує
державі–стороні вжити необхідних заходів та дозволити усиновленим дітям отримувати інформацію щодо своїх батьків.
D 6. Базові соціальні та медичні послуги (статті 6,18, параграф 3; 23; 24;
26; 27, параграфи 1–3)
49. Комітет висловлює глибоку стурбованість різким занепадом якості та
доступності послуг охорони здоров’я. Комітет також глибоко занепокоєний недоступністю медичної допомоги дітям, які покинули свої родини;
зростанням дитячої смертності; високим рівнем материнської смертності,
зростанням кількості дітей–інвалідів; високою часткою йододефіциту та
проблем із харчуванням, зокрема, серед дітей із малозабезпечених сімей.
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50. Комітет негайно рекомендує державі–стороні:
а) забезпечити доступ усіх дітей, зокрема, з найбільш уразливих груп, до
первинної медичної допомоги;
b) розробити національну політику з метою забезпечення інтегрованого
та міждисциплінарного підходу до ранніх етапів розвитку дитинства, з
акцентом на здоров’я та харчування;
с) продовжити співпрацю і пошук допомоги від всесвітніх організацій, серед інших, ЮНІСЕФ та ВООЗ.
Діти–інваліди
51.Комітет стурбований домінуванням поганого становища дітей–інвалідів та зростанням кількості дітей–інвалідів протягом 1993–1997
років. Крім того, Комітет занепокоєний:
а) практикою інституціалізації дітей–інвалідів;
b) браком консультування та психологічного догляду державних органів
за дітьми–інвалідами;
с) браком державної підтримки сімей із дітьми–інвалідами (соціальною
дискримінацією дітей–інвалідів;
е) значним скороченням ресурсів, які виділяються на утримання інтернатів;
Обмеженим залученням та доступом дітей–інвалідів до різних сфер щоденного життя, зокрема, до системи освіти.
освіту, харчування та житло, а також на інформацію та свободу висловлювання;
с) браком ефективної національної системи управління, моніторингу,
здійснення та оцінки результативності програм запобігання ВІЛ/СНІДу
держави–сторони та єдиних стандартів, що регулюють догляд, лікування,
медичні послуги й соціальну допомогу людям та сім’ям, які живуть з ВІЛ;
d) недостатністю консультаційних послуг для людей із ВІЛ/СНІДом, зокрема для підлітків.
Комітет рекомендує державі–стороні:
а) запровадити необхідні заходи щодо зниження зловживання алкоголем,
тютюнопаління та наркоманії, забезпечити підлітків доступом до медичного консультування без згоди батьків, враховуючи розвиток дитини;
Забезпечити, щоб підлітки мали доступ та їм надавалася освітня інформація про репродуктивне здоров’я та інші питання, пов’язані зі здоров’ям
підлітків, охоплюючи питання розумового здоров’я, а також про конфіденційні консультаційні послуги, чутливі до потреб дитини;
с) здійснити всебічне міждисциплінарне вивчення природи та масштабу
проблем, пов’язаних зі здоров’ям молоді, в тому числі й негативний вплив
’
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ХПСШ та ВІЛ/СНІДу, та, за активної участі підлітків, використати таке
вивчення основою для розробки заходів і програм щодо стану здоров’я
підлітків;
і) інтегрувати дотримання прав дитини у розвиток та здійснення заходів з
ВІЛ/СНІДу і стратегій для дітей, інфікованих вірусом або тих, хто живе з
ВІЛ/СНІДом, а також для їхніх сімей, охоплюючи використання Міжнародних правил з ВІЛ/СНІДу та прав людини та враховуючи права дитини
на недискримінацію, охорону здоров’я, освіту, харчування і житло, а також на інформацію та свободу висловлювання;
е) підсилити зусилля держави з запобігання ВІЛ/СНІДу та врахувати рекомендації Комітету, прийняті в день загальної дискусії щодо проблем
дітей, які живуть з ВІЛ/СНІДу (СКС/С/80, параграф 243);
f) намагатися отримати технічну допомогу від Програми ООН–СНІД та
ПРООН серед інших джерел.
D 7. Освіта, дозвілля та куль турне життя (статті 28, 29,31)
57. Комітет вітає зусилля держави–сторони, спрямовані на поліпшення системи освіти, охоплюючи впровадження Закону України «Про освіту», який
передбачає такі завдання, як надання обов’язкової середньої освіти всім дітям шкільного віку. Комітет також вітає розробку та схвалення державних
стандартів вищої освіти. Однак Комітет залишається стурбованим тим, що:
а) фінансове управління системи освіти є неефективним та непрозорим;
b) збільшення вартості освіти обмежує доступ до освіти дітям із малозабезпечених сімей;
c) зменшення кількості закладів дошкільної освіти обмежує доступ дітей
до дошкільної освіти;
d) збільшується частка дітей, які залишають установи середньої та професійної освіти;
е) існує значна регіональна нерівність® кількості освітніх закладів та якості
доступної освіти, за якої сільські райони перебувають у найбільш невигідному становищі, а діти невеликих національних меншин, наприклад, ромів
(циган), не отримують якісної освіти, в тому числі рідною мовою;
f) освітні реформи впроваджуються без належної попередньої підготовки
та тренінгу вчителів.
58. Комітет рекомендує державі–стороні:
а) забезпечити наявність та доступність якісної безоплатної середньої освіти для всіх дітей держави–сторони, приділяючи особливу увагу дітям із
сільських громад, циганської, кримсько–татарської та інших меншин, а
також дітям з уразливих сімей, охоплюючи освіту їх рідною мовою;
б) вжити необхідних заходів щодо збільшення кількості установ дошкільного виховання;
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с) забезпечити дотримання законодавства щодо обов’язкової середньої освіти, в тому числі через надання необхідних ресурсів;
d) забезпечити належну підготовку здійснення освітніх реформ та підтримку шкіл, охоплюючи додаткове фінансування та тренінг вчителів,
та запровадити систему оцінювання якості нових програм;
е) покращити якість освіти у країні з метою досягнення пріоритетів,
викладених у статті 29 (1) Конвенції та в загальному коментарі Комітету
щодо завдань освіти; забезпечити введення до шкільної програми правової освіти, зокрема, у сфері прав дітей.
Р 8. Спеціальні заходи захисту (статті 22,38,39.40,37 (b)–(ї), 32–36)
Діти–біженці та діти–мігранти
59. Комітет вітає прийняття Закону «Про біженців» (2001 р.), але залишається стурбованим тим, що:
а) як зазначається в доповіді держави–сторони, «деякі діти–біженці, зокрема більш дорослого віку, не відвідують школу, що заважає отриманню
освіти та веде до їх ізоляції в українському суспільстві»;
b) процедури реєстрації та встановлення статусу біженця було призупинено із серпня 2001 року, до набуття чинності нового закону 2001 року;
с) харчування та послуги охорони здоров’я, які надаються нелегальним
мігрантам, охоплюючи дітей, які утримуються в місцях затримання та в
закладах прикордонних військ, є неадекватними.
60. Комітет рекомендує державі–стороні:
а) розробити процедуру задоволення специфічних потреб дітей–біженців,
які подорожують без батьків, про що зазначається в доповіді держави сторони;
b) запровадити Закон «Про біженців» 2001 року;
с)забезпечити доступ до освітніх та медичних послуг дітям нелегальних
мігрантів, біженців та тих, які шукають політичного притулку;
і) забезпечити адекватне харчування та медичні послуги дітям, які утримуються в закладах прикордонних військ;
е) приєднатися до Конвенції 1954 року стосовно статусу осіб без громадянства
та Конвенції 1961 року зі зменшення випадків відсутності громадянства.
Економічна експлуатація
61. Комітет відмічає створення Міністерства праці та соціальної політики
в 1996 році, на яке покладено відповідальність за моніторинг дотримання законодавства у сфері праці, зокрема, з точки зору дотримання прав
дитини. Втім, Комітет лишається занепокоєним неадекватним впровадженням Кодексу праці України, зокрема, положень щодо |небезпечної
та примусової праці, та повідомленнями про велику кількість дітей, які
працюють, у тому числі, в неформальному секторі.
’
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62. Комітет рекомендує державі–стороні:
а) провести національне розслідування причин та масштабів дитячої праці з метою прийняття та здійснення національного плану дій із запобігання та подолання дитячої праці; b) продовжувати зусилля, спрямовані
на захист дітей від економічної експлуатації та від виконання будь–якої
роботи, яка, найвірогідніше, буде небезпечною або перешкоджатиме отриманню освіти дитиною або буде шкідливою для здоров’я чи фізичного,
розумового та соціального розвитку дитини.
Сексуальна експлуатація і торгівля дітьми
Комітет занепокоєний:
а) зростанням залучення дітей до секс–індустрії;
b) невиконанням національного плану дій щодо запобігання торгівлі жінками та дітьми;
с) масовою торгівлею дітьми, зокрема дівчатами, з метою сексуальної та
інших форм експлуатації та браком чітко визначеного мінімального віку
сексуального повноліття.
63. Комітет рекомендує державі–стороні:
а) вжити заходів щодо подолання торгівлі дітьми, дитячої проституції та
інших форм сексуальної експлуатації дітей;
b) запровадити національний план дій проти сексуальної та комерційної
експлуатації дітей, враховуючи Декларацію та Порядок денний для дії,
а також Глобальне зобов’язання, схвалені на Світових конгресах проти
комерційної сексуальної експлуатації дітей у 1996 та 2001 роках;
с) продовжувати і зміцнювати зусилля, спрямовані на подолання торгівлі
дітьми та жінками, в тому числі шляхом прийняття нового національного плану дій щодо подолання торгівлі жінками та дітьми, та забезпечити
надання цій програмі належних ресурсів з метою її ефективного здійснення;
d) запровадити програми реабілітації та соціальної реінтеграції дітей–
жертв;
е) ратифікувати Протокол 2000 року щодо запобігання, вкорінення та покарання за торгівлю людьми, зокрема жінками та дітьми, який доповнює
Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності.
Діти вулиці
64. Комітет надзвичайно стурбований:
а) зростанням кількості дітей вулиці та неприйнятністю заходів і програм, що здійснюються службами у справах неповнолітніх для врегулювання цієї проблеми;
b) розвитком спеціальних запобіжних заходів, таких, як «Урок», «Діти
вулиці», «Залізнична станція», «Свято», а також створенням спеціаль183
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ної бази даних щодо таких дітей з метою запобігання злочинності та відмови від них їхніми батьками;
с) вразливістю дітей вулиці до, між іншим, сексуальних зловживань, насильства неповнолітніх, охоплюючи адекватну освіту та сертифікацію з
метою полегшення реінтеграції;
d) намагатися отримати допомогу, крім інших, від Омбудсмена, Центру
ООН із запобігання злочинності, Міжнародної мережі правосуддя стосовно неповнолітніх та від ЮНІСЕФ, через Координаційну раду технічної допомоги та консультацій із правосуддя стосовно неповнолітніх.
Кримінальний кодекс
68. Комітет занепокоєний браком всебічної інформації щодо Кримінального кодексу 2001 року. Водночас Комітет дуже стурбований інформацією, отриманою в письмових відповідях, згідно з якою порушення громадського порядку визначається серйозним злочином, який є небезпекою для суспільства, що веде до криміналізації поведінкових проблем.
Комітет також стурбований жорсткими покараннями, які накладаються
на неповнолітніх правопорушників у відповідності з новим Кримінальним кодексом 2001 року.
69. Комітет рекомендує державі–стороні переглянути класифікацію
серйозних злочинів з метою мінімізації кримінальної відповідальності
дітей віком 14–16 років. Комітет також рекомендує, в світлі статей 37, 39
та Конвенції, переглянути новий Кримінальний кодекс 2001 року таким
чином, щоб покарання для дітей відповідали реалізації вимог правосуддя у справах неповнолітніх, викладених у статті 40, параграф 1 Конвенції, та, принаймні, не були жорсткішими, ніж покарання в попередньому
Кримінальному кодексі.
D 9. Додаткові протоколи
70. Комітет вітає підписання та заохочує ратифікацію державою–стороною Додаткових протоколів до Конвенції прав дитини, які стосуються
продажу дітей, дитячої проституції та порнографії, а також участі дітей у
збройних конфліктах.
D 10. Розповсюдження доповіді
71. Згідно зі статтею 44, параграф б Конвенції, Комітет рекомендує широке громадське розповсюдження другої періодичної доповіді та письмових відповідей, поданих державою–стороною, та розгляд можливості
публікації доповіді, разом із відповідними підсумковими документами
та спостереженнями, які були прийняті Комітетом. Такий документ слід
широко розповсюдити для започаткування громадської дискусії та підвищення поінформованості щодо Конвенції, її реалізації та моніторингу на
всіх адміністративних рівнях держави–сторони та серед громадськості,
охоплюючи зацікавлені НУО.

’
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D 11. Наступна доповідь
72. Комітет підкреслює важливість практики звітування у повній відповідності з положеннями статті 44 Конвенції. Важливий аспект відповідальності держав стосовно дітей, згідно з Конвенцією, містить надання
Комітету ООН з прав дитини регулярної можливості відстежувати хід
виконання Конвенції. З цієї точки зору, регулярне та своєчасне звітування держав–сторін є надзвичайно важливим. Комітет визнає, що деякі
держави–сторони мають труднощі з організацією своєчасного та регулярного звітування. Як виняток, з метою полегшення державі–стороні
дотримання своїх звітних обов’язків, згідно з Конвенцією, Комітет запрошує державу–сторону надати об’єднану третю та четверту доповідь до
26 вересня 2008 року, фактично, до дати подання четвертої періодичної
доповіді.

185
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Додаток 15

Ðàäà Áåçïåêè

Âåðõîâíèé Êîì³ñàð ³ç ïðàâ
ëþäèíè — éîìó äîðó÷åíî êîîðäèíóâàòè ðîáîòó ùîäî çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè â óñ³é
ñèñòåì³ ÎÎÍ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀ ÀÑÀÌÁËÅß ÎÎÍ

Ñïåö³àëüíèé êîì³òåò
³ç ðîçñë³äóâàííÿ ä³é
²çðà¿ëþ, ùî çàâäàþòü
óùåðáó ïðàâàì ëþäèíè
ïàëåñòèíñüêîãî íàðîäó

Íàðàäà ãîë³â Äîãîâ³ðíèõ îðãàí³â
(Treaty Bodies)

Åêîíîì³÷íà ³ Ñîö³àëüíà Ðàäà (ECOSOC)

Êîì³òåò ç ë³êâ³äàö³¿ äèñêðèì³íàö³¿
ñòîñîâíî æ³íîê (CEDAW)

Êîì³òåò ïðîòè
òîðòóð (CAT)

Êîì³òåò ç åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ ³ êóëüòóðíèõ ïðàâ (CESCR)

Êîì³òåò ç ë³êâ³äàö³¿ ðàñîâî¿
äèñêðèì³íàö³¿
(CERD)

Êîì³òåò ç ïðàâ ëþäèíè
(HRC)
Êîì³òåò ç ïðàâ äèòèíè
(CRC)

Êîì³ñ³ÿ ç ïðàâ ëþäèíè
³ ¿¿ Ï³äêîì³ñ³¿ (äèâ. òàáë. 2)
Êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü ñòàíîâèùà
æ³íîê (CSW)
Êîì³ñ³ÿ ç³ ñò³éêîãî ðîçâèòêó
(CSD)
Êîì³ñ³ÿ ç íàðîäîíàñåëåííÿ
³³ ðîçâèòêó (CPD)
Êîì³ñ³ÿ ³ç çàïîá³ãàííÿ
çëî÷èííîñò³ ³ êàðíîãî
ïðàâîñóääÿ (CCPCJ)
Êîì³ñ³ÿ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó
(CSD)

Ñïåö³àë³çîâàí³ óñòàíîâè òà ³íø³ îðãàíè ñèñòåìè ÎÎÍ, ùî ìàþòü ïðè÷åòí³ñòü ÷è îáîâ»ÿçêè ó ñôåð³ ïðàâ ëþäèíè:
• Ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ ïðàö³ (ILO) — ïðîôñï³ëêîâ³ ïðàâà, äèòÿ÷à
ïðàöÿ, ïðèìóñîâà ïðàöÿ ³ òðóäîâ³ ïðàâà çàãàëîì
• Îðãàí³çàö³ÿ ÎÎÍ ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè òà êóëüòóðè (UNESCO)
– ïðàâî íà îñâ³òó, ïðîñâ³òó ó ñôåð³ ïðàâ ëþäèíè
• Âñåñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (WHO) — ïðàâî íà
çäîðîâ’ÿ, îõîïëþþ÷è ïðîáëåìó Â²Ë/ÑÍ²Ä
• Ïðîãðàìà ðîçâèòêó ÎÎÍ (UNDP) — ïðàâî íà ðîçâèòîê
• Ïðîäîâîëü÷à è ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà îðãàí³çàö³ÿ ÎÎÍ (FAO)
— ïðàâî íà ïèùó
• Äèòÿ÷èé ôîíä ÎÎÍ (UNICEF) — ïðàâà äèòèíè
• Óïðàâë³ííÿ Âåðõîâíîãî êîì³ñàðà ÎÎÍ ó ñïðàâàõ á³æåíö³â (UNHCR)
— ïðàâà á³æåíö³â è ïåðåì³ùåíèõ îñ³á
• Âñåñâ³òí³é Áàíê (WB) è Ì³æíàðîäíèé âàëþòíèé ôîíä (IMF) — ïîâèíí³ ïðîâîäèòè îö³íêó âïëèâó ¿õí³õ ïðîåêò³â íà ïðàâà ëþäèíè
• Ì³æíàðîäíèé êðèì³íàëüíèé ñóä (ICC) — âîºíí³ çëî÷èíè, çëî÷èíè
ïðîòè ëþäñòâà è ãåíîöèä, çëî÷èí àãðåñ³¿
• Ì³æíàðîäíèé êàðíèé òðèáóíàë ïî êîëèøí³é Þãîñëàâ³¿ (ICTY)
• Ì³æíàðîäíèé êàðíèé òðèáóíàë ïî Ðóàíä³ (ICTR)
’
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Ñïåö³àëüíèé äîïîâ³äà÷ ³ç êîíòðîëþ çà çä³éñíåííÿì Ñòàíäàðòíèõ ïðàâèë çàáåçïå÷åííÿ ð³âíèõ
ìîæëèâîñòåé äëÿ ³íâàë³ä³â

Ïîñò³éíèé ôîðóì ùîäî ïðîáëåì êîð³ííèõ íàðîä³â (PFII)
Êîì³òåò íåóðÿäîâèõ
îðãàí³çàö³é (CNGO)
Ñõåìà 1. Ïðàâà ëþäèíè â
ñèñòåì³ ÎÎÍ
– çàøòðèõîâàí³ ïðÿìîêóòíèêè:
îðãàíè ÎÎÍ ç íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì ì³æíàðîäíèõ óãîä
ó ñôåð³ ïðàâ ëþäèíè;
– â òàáëèö³ âêàçàí³ ò³ëüêè ò³
îðãàíè ³ ñòðóêòóðè ÎÎÍ, ÿê³
ñòîñóþòüñÿ ñôåðè ïðàâ ëþäèíè
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Додаток 16

ПОРІВНЯЛЬНИЙ КАТАЛОГ ПРАВ ЛЮДИНИ В
МІЖНАРОДНОМУ ПАКТІ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ ТА
ПОЛІТИЧНІ ПРАВА (ООН) І КОНВЕНЦІЇ ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ
ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНИХ СВОБОД (СЕ)72

ПРАВО АБО СВОБОДА
Право на життя, відміна смертного вироку
Свобода від тортур
Право на гуманне поводження осіб, позбавлених
свободы
Свобода від рабства і примусової праці
Право на свободу та особисту недоторканність
Заборона позбавлення волі за борги
Право на справедливий судовий розгляд, покарання
виключно на основі закону
Право на визнання правосуб’єктності
Право на ефективні засоби правового захисту
Заборона дискримінації, рівність перед законом,
рівність прав
Право на недоторканність особистого і сімейного
життя
Право на шлюб, рівноправність членів подружжя,
захист сім’ї
Право на приватну власність
Право на освіту
Свобода думки, совісті і релігії
Свобода висловлення думки
Свобода зборів
Свобода асоціацій
Право на вільні виборы
Право на участь в управлінні державою, доступ до
ддержавної служби
Свобода пересування
Заборона висилки громадян
Заборона колективної висилки іноземців та
процедурні гарантії в разі висилки іноземців
Право на самовизначення народів
Права дитини
Права представників етнічних, релігійних і мовних
меншин

МПГПП
Ст. 6, Протокол №
2 ст. 1
Ст. 7
Ст. 10

ЄКПЛ
Ст. 2; Прот. № 6 ст.
1, ст. 2
Ст. 3
————

Ст. 8
Ст. 9
Ст. 11
Ст. 14, ст. 15

Ст. 4
Ст. 5
Прот. № 4 ст. 1
Ст. 6, ст. 7; Прот. №
7 ст. 2, ст. 3, ст. 4
————
Ст. 13
Ст. 14; Прот. № 12
ст. 1
Ст. 8

Ст. 16
—————
Ст. 2, ст. 3, ст. 4, ст.
24, ст. 26
Ст. 17
Ст. 23
————–
————–
Ст. 18
Ст. 19, ст. 20
Ст. 21
Ст. 22
Ст. 25/b
Ст. 25/а, с
Ст. 12
Ст. 13
Ст. 1
Ст. 24
Ст. 27

Ст. 12; Прот. № 7
ст. 5
Прот. № 1 ст.1
Прот. № 1 ст. 2
Ст. 9
Ст. 10
Ст. 11
Ст. 11
Прот. № 1 ст. 3
————
Прот. № 4 ст. 2
Прот. № 4 ст. 3
Прот. № 4 ст. 4;
Прот. № 7 ст. 1
————
————
————
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Додаток 17
Група І
Положення Конвенції ООН про права дитини проголошують:
Стаття 5: «Держави–учасниці поважають відповідальність, права та
обов’язки батьків і і у відповідних випадках членів розширеної сім’ї чи
общини, як це передбачено місцевим звичаєм, опікунів чи інших осіб, що
за законом відповідають за дитину, належним чином управляти і керувати дитиною щодо здійснення визнаних цією Конвенцією прав і робити
це згідно зі здібностями дитини, що розвиваються».
Стаття 25: Держави–учасниці визнають права дитини, яка віддана компетентними органами на піклування з метою догляду за нею, її захисту або
фізичного чи психічного лікування, на періодичну оцінку лікування, наданого
дитині, і всіх інших умов, пов’язаних із таким піклуванням про дитину.
Підготуйте доповідь стосовно здійснення цієї статті Конвенції у Вашій
державі. Державам–учасницям Конвенції пропонується включити до
доповіді відповідну інформацію про основні чинні правові акти, судові
та адміністративні рішення й інші факти, а також про труднощі, з якими
доводиться стикатися в ході виконання цього положення Конвенції.
Ми, у свою чергу, просимо Вас описати, як це право здійснюється на практиці: вдома, у школі, під час організованих шкільних або позашкільних
виїздів, у лікарні і т.п.
Ваша доповідь має складатися із двох частин:
І. Перша частина — якісна оцінка дотримання даного права особами, які
є представниками виконавчої влади або здійснюють контроль за дитиною
(вчителі, батьки, опікуни, представники правоохоронних органів і т.п.)
ІІ. У другій частині просимо повідомити випадки порушення цього права,
якщо такі порушення мали місце і якщо такі випадки Вам відомі.

Час на виконання завдання: 30 хвилин.
Група ІІ
Положення Конвенції ООН про права дитини проголошують:
Стаття 9: «1. Держави–учасниці забезпечують те, щоб дитина не розлучалася з батьками всупереч їх бажанню, за винятком випадків, коли
компетентні органи згідно з судовим рішенням, визначають відповідно
до застосовуваного закону і процедур, що таке розлучення необхідне в якнайкращих інтересах дитини. Таке визначення може бути необхідним у
тому чи іншому випадку, наприклад, коли батьки жорстоко поводяться
з дитиною або не піклуються про неї, або коли батьки проживають роздільно і необхідно прийняти рішення щодо місця проживання дитини.
2. Під час будь–якого розгляду згідно з пунктом 1 цієї статті всім заін’
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тересованим сторонам надається можливість брати участь у розгляді
та викладати свою точку зору.
3. Держави–учасниці поважають право дитини, яка розлучається з одним чи обома батьками, підтримувати на регулярній основі особисті
взаємини і прямі контакти з обома батьками, за винятком випадків,
коли це суперечить найкращим інтересам дитини.
4. У тих випадках, коли таке розлучення випливає з якого–небудь рішення, прийнятого державою–учасницею, наприклад, при арешті, тюремному ув’язненні, висилці, депортації чи смерті (включаючи смерть, що настала через будь–яку причину під час перебування даної особи у віданні держави) одного чи обох батьків або дитини, така держава–учасниця надає
батькам, дитині чи, якщо це необхідно, іншому члену сім’ї на їх прохання
необхідну інформацію щодо місцеперебування відсутнього члена (членів)
сім’ї, якщо надання цієї інформації не завдає шкоди добробуту дитини. Держави–учасниці надалі забезпечують, щоб подання такого прохання не
призводило до несприятливих наслідків для відповідної особи (осіб)».
Стаття 10: «1. Відповідно до зобов’язання держав–учасниць за пунктом 1 статті 9 заява дитини чи її батьків на в’їзд у державу–учасницю
або виїзд із неї з метою возз’єднання сім’ї повинна розглядатися державами–учасницями позитивним, гуманним і оперативним чином. Держави–учасниці надалі забезпечують, щоб подання такого прохання не призводило до несприятливих наслідків для заявників та членів їхніх сім’ї.
2. Дитина, батьки якої проживають у різних державах, має право підтримувати регулярні, за винятком особливих обставин, особисті взаємини і прямі контакти з обома батьками. 3 цією метою і відповідно до
зобов’язання держав–учасниць за пунктом 2 статті 9 держави–учасниці поважають право дитини та її батьків залишати будь–яку країну, в
тому числі власну, і повертатися в свою країну. Щодо права залишати
будь–яку країну діють лише такі обмеження, які встановлені законом
і необхідні для охорони державної безпеки, громадського порядку (order
public), здоров’я чи моралі населення або прав і свобод інших осіб і сумісні
з визнаними в цій Конвенції іншими правами».
Підготуйте доповідь стосовно здійснення цієї статті Конвенції у Вашій
державі. Державам–учасницям Конвенції пропонується включити до
доповіді відповідну інформацію про основні діючі правові акти, судові
та адміністративні рішення й інші факти, а також про труднощі, з якими
доводиться стикатися у ході виконання цього положення Конвенції.
Ми, у свою чергу, просимо Вас описати, як це право здійснюється на практиці: вдома, у школі, під час організованих шкільних або позашкільних
виїздів, у лікарні і т.п.
Ваша доповідь має складатися із двох частин:
І. Перша частина — якісна оцінка дотримання даного права особами, які
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є представниками виконавчої влади або здійснюють контроль за дитиною
(вчителі, батьки, опікуни, представники правоохоронних органів і т.п.)
ІІ. У другій частині просимо повідомити випадки порушення цього права,
якщо такі порушення мали місце і якщо такі випадки Вам відомі.
Час на виконання завдання: 30 хвилин.
Група ІІІ
Положення Конвенції ООН про права дитини проголошують:
Стаття 7: «1. Дитина має бути зареєстрована зразу ж після народження і з
моменту народження має право на ім’я і набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їхнє піклування.
2. Держави–учасниці забезпечують здійснення цих прав згідно з їхнім
національним законодавством та виконання їх зобов’язань за відповідними міжнародними документами у цій сфері, зокрема, у випадку, коли
б інакше дитина не мала громадянства».
Стаття 8: «1. Держави–учасниці зобов’язуються поважати право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім’я та
сімейні зв’язки, як передбачається законом, не допускаючи протизаконного втручання.
2. Якщо дитина протизаконно позбавляється частини або всіх елементів своєї індивідуальності, держави–учасниці забезпечують їй необхідну
допомогу і захист для найшвидшого відновлення її індивідуальності».
Підготуйте доповідь стосовно здійснення цієї статті Конвенції у Вашій
державі. Державам–учасницям Конвенції пропонується внести до доповіді відповідну інформацію про основні чинні правові акти, судові й
адміністративні рішення та інші факти, а також про труднощі, з якими
доводиться стикатися у ході виконання цього положення Конвенції.
Ми, у свою чергу, просимо Вас описати, як це право здійснюється на
практиці: дома, у школі, під час організованих шкільних або позашкільних виїздів, у лікарні і т.п.
Ваша доповідь має складатися із двох частин:
І. Перша частина — якісна оцінка дотримання даного права особами, які
є представниками виконавчої влади або здійснюють контроль за дитиною
(вчителі, батьки, опікуни, представники правоохоронних органів і т.п.)
ІІ. У другій частині просимо повідомити випадки порушення цього права,
якщо такі порушення мали місце і якщо такі випадки Вам відомі.
Час на виконання завдання: 30 хвилин.
Група ІV
Положення Конвенції ООН про права дитини проголошують:
Стаття 18: «1. Держави–учасниці докладають всіх можливих зусиль
’
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до того, щоб забезпечити визнання принципу загальної та однакової відповідальності обох батьків за виховання і розвиток дитини. Батьки або у
відповідних випадках законні опікуни несуть основну відповідальність
за виховання і розвиток дитини. Найкращі інтереси дитини є предметом
їхнього основного піклування.
2. 3 метою гарантування і сприяння здійсненню прав, викладених у цій
Конвенції, держави–учасниці надають батькам і законним опікунам належну допомогу у виконанні ними своїх обов’язків щодо виховання дітей
та забезпечують розвиток мережі дитячих установ.
3. Держави–учасниці вживають усіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб діти, батьки яких працюють, мали право користуватися
призначеними для них службами й установами із догляду за дітьми».
Підготуйте доповідь стосовно здійснення цієї статті Конвенції у Вашій
державі. Державам–учасницям Конвенції пропонується включити до
доповіді відповідну інформацію про основні чинні правові акти, судові й
адміністративні рішення та інші факти, а також про труднощі, з якими
доводиться стикатися у ході виконання цього положення Конвенції.
Ми, у свою чергу, просимо Вас описати, як це право здійснюється на практиці: вдома, у школі, під час організованих шкільних або позашкільних
виїздів, у лікарні і т.п.
Ваша доповідь має складатися із двох частин:
І. Перша частина — якісна оцінка дотримання даного права особами, які
є представниками виконавчої влади або здійснюють контроль за дитиною
(вчителі, батьки, опікуни, представники правоохоронних органів і т.п.)
ІІ. У другій частині просимо повідомити випадки порушення цього права,
якщо такі порушення мали місце і якщо такі випадки Вам відомі.
Час на виконання завдання: 30 хв
Група V
Положення Конвенції ООН про права дитини проголошують:
Стаття 21: «Держави–учасниці, які визнають і/чи дозволяють існування
системи усиновлення, забезпечують, щоб найкращі інтереси дитини враховувалися в першочерговому порядку, і вони:
а) забезпечують, щоб усиновлення дитини дозволяли тільки компетентні власті, які визначають згідно з застосовуваними законом і процедурами та на підставі всієї інформації, що стосується справи і є достовірною, що усиновлення допустимо з огляду на статус дитини щодо батьків, родичів і законних опікунів і що, коли потрібно, зацікавлені особи
дали свою усвідомлену згоду на усиновлення на підставі такої консультації, яка може бути необхідною;
b) визначають, що усиновлення в іншій країні може розглядатися як
альтернативний спосіб догляду за дитиною, якщо дитина не може бути
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передана на виховання або в сім’ю, яка могла б забезпечити її виховання або усиновлення, і якщо забезпечення якогось придатного догляду в
країні походження дитини є неможливим;
с) забезпечують, щоб у випадку усиновлення дитини в іншій країні застосовувалися такі самі гарантії і норми, які застосовуються щодо усиновлення всередині країни;
d) вживають усіх необхідних заходів з метою забезпечення того, щоб
у випадку усиновлення в іншій країні влаштування дитини не призводило до одержання невиправданих фінансових вигод, пов’язаних із цією
особою;
е) сприяють у необхідних випадках досягненню мети цієї статті шляхом укладення двосторонніх і багатосторонніх домовленостей або угод
та намагаються на цій підставі забезпечити, щоб влаштування дитини в іншій країні здійснювали компетентні власті чи органи».
Підготуйте доповідь стосовно здійснення цієї статті Конвенції у Вашій
державі. Державам–учасницям Конвенції пропонується включити до
доповіді відповідну інформацію про основні чинні правові акти, судові
йадміністративні рішення та інші факти, а також про труднощі, з якими
доводиться стикатися у ході виконання положення Конвенції.
Ми, у свою чергу, просимо Вас описати, як це право здійснюється на
практиці: дома, у школі, під час організованих шкільних або позашкільних виїздів, у лікарні і т.п.
Ваша доповідь має складатися із двох частин:
І. Перша частина — якісна оцінка дотримання даного права особами, які
є представниками виконавчої влади або здійснюють контроль за дитиною
(вчителі, батьки, опікуни, представники правоохоронних органів і т.п.)
ІІ. У другій частині просимо повідомити випадки порушення цього права,
якщо такі порушення мали місце і якщо такі випадки Вам відомі.
Час на виконання завдання: 30 хвилин.
Група VI
Ознайомтеся з текстом документа «Підсумкові спостереження Комітету
ООН з прав дитини в Україні» (додається).
Знайдіть у цьому документі рекомендації, що стосуються здійснення та
захисту прав дитини на сім’ю (Право на сімейні зв’язки та піклування з
боку батьків).
Підготуйте представлення цих положень для групи семінару.
Ознайомтеся з документами: «Указ Президента України № 1086/2005
«Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», «Основні заходи національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»
(додаються).
’
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Знайдіть у цьому документі положення, що стосуються здійснення та захисту прав дитини на сім’ю (Право на сімейні зв’язки та піклування з
боку батьків).
Підготуйте представлення цих положень для групи семінару.
Час на виконання завдання: 30 хвилин.
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Додаток 18
ОЛССОН проти ШВЕЦІЇ
OLSSON v. SWEDEN
(Application no. 250)
Судове рішення від 24 березня 1988 р.

КОРОТКИЙ НЕОФІЦІЙНИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ
Подружжя пан Стіг Олссон і пані Гун Олссон, громадяни Швеції, проживали в Геттенборзі. У них було троє дітей, народжених у шлюбі, — Стівен,
Гелена і Томас, відповідно, в 1971, 1976 і 1979 рр.
Окружна рада із соціальних проблем № 6 р. Геттенборга в січні 1980 р.
вирішила, що дітей слід узяти під спостереження і вивчити соціальне становище сім’ї, а в серпні 1980 р. над дітьми був встановлений тимчасовий
нагляд. У представленій доповіді про соціальне становище сім’ї містився
висновок, що розвиток дітей перебуває під загрозою, оскільки вони живуть у несприятливій обстановці, їхні батьки не здатні задовольнити потреби дітей у догляді, вихованні та захисті, і 16 вересня Рада вирішила
передати дітей на державне піклування.
Це рішення було надалі підтверджене Окружним адміністративним
судом; звернення заявників до Апеляційного адміністративного суду
було відхилене, і їм було відмовлено в поданні скарги до Верховного адміністративного суду.
Внаслідок рішення від вересня 1980 р.:
Стівен був поміщений до школи–інтернату в Геттенборзі, керованої радою
у справах дітей зі сповільненим розумовим розвитком, а через деякий час
— у прийомну сім’ю, що мешкала приблизно за сто кілометрів від будинку заявників у Геттенборзі. Він залишався там більше двох років, а потім
був переведений до дитячого будинку, керованого тією ж радою, приблизно за вісімдесят кілометрів північніше Геттенборга. Гелена і Томас були
направлені в різні прийомні сім’ї, оселі яких знаходилися на відстані
близько ста кілометрів і приблизно шістсот кілометрів на північний схід
від Геттенборга.
У червні 1982 р. Рада відхилила прохання заявників відмінити ухвалені
заходи; їхні подальші скарги в період із 1983 р. по 1986 р. також залишилися без наслідків. Весь цей час, починаючи з кінця 1980 р., доступ
батьків до дітей був обмежений.
Лише 16 лютого 1987 р. Апеляційний адміністративний суд ухвалив
рішення про возз’єднання Стівена з його батьками, що було зроблено.
Верховний адміністративний суд 18 червня 1987 р. ухвалив аналогічне
рішення стосовно Гелени і Томаса, обумовивши це відповідно до Закону
1980 р. про передачу дітей на державне піклування, деякими обставинами і перш за все станом дітей. На цій підставі з 1 червня 1987 р. рада за’
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боронила заявникам надалі, до подальшого повідомлення, забирати Гелену і Томаса із прийомних сімей; неодноразові звернення заявників із
проханням відмінити це рішення зустрічали відмову, і рішення суду було
виконане тільки через три роки.
У скарзі, поданій до Комісії 10 червня 1983 року, заявники стверджували, що рішення про розлучення їх із дітьми порушили статтю 8 Конвенції... *Заявники вказували на порушення й інших статей Конвенції.
Справа була передана до суду Комісією 13 березня 1987 р. і шведським
урядом 13 квітня 1987 р.
Текст статті 8 Європейської Конвенції:
1. Кожна людина має право на повагу її особистого і сімейного життя, недоторканності її житла і таємницю кореспонденції.
2. Не допускається втручання з боку державних органів у здійснення цього права, за винятком втручання, передбаченого законом і необхідного в
демократичному суспільстві на користь державної безпеки і суспільного
спокою, економічного добробуту країни, з метою запобігання безладам
або злочинам, для охорони здоров’я чи моральності або захисту прав і
свобод інших осіб.
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Додаток 19
ОЛССОН проти ШВЕЦІЇ
OLSSON v. SWEDEN
(Application no. 250)
Судове рішення від 24 березня 1988 р.

ВИТЯГ ІЗ СУДОВОГО РІШЕННЯ
II. Про передбачуване порушення статті 8 Конвенції
А. Вступ
58. Заявники стверджували, що рішення властей узяти дітей під опіку,
спосіб здійснення цього рішення і відмова властей відмінити опіку призвели до порушення статті 8 Конвенції, яка свідчить:
1. Кожна людина має право на повагу її особистого і сімейного життя, недоторканності її житла і таємниці кореспонденції.
2. Не допускається втручання з боку державних органів у здійснення цього права, за винятком втручання, передбаченого законом і необхідного в
демократичному суспільстві на користь державної безпеки і суспільного
спокою, економічного добробуту країни, з метою запобігання безладам
або злочинам, для охорони здоров’я чи моральності або захисту прав і
свобод інших осіб.
Порушення оспорювалося урядом, але було визнане більшістю членів
Комісії.
59. Для батьків і дітей бути разом — це основа сімейного життя; більше
того, природні сімейні взаємини не припиняються з огляду на те, що дитина узята під державну опіку (див. рішення у справі W. проти Об’єднаного
Королівства від 8 липня 1987 р. Серія А, т. 121, с. 27, п. 59). Із вищесказаного виходить, і це не оспорювалося урядом, що обговорювані заходи
фактично означали втручання у здійснення права заявників на повагу їхнього сімейного життя.
Подібне втручання означає порушення статті 8, якщо воно не було передбачене законом і не мало мети або вимог, які є правомірними відповідно до статті 8, п. 2, і було «необхідне в демократичному суспільстві» для
здійснення вказаної мети або вимог (там само, с. 27, п. 60(а)).
B. «Передбачено законом»
60. Заявники не заперечували, що власті діяли відповідно до шведського
закону. Проте вони стверджували, що власті прийняли заходи не «відповідно до права» за змістом статті 8, оскільки законодавством не були
встановлені обмеження на застосування дискреційних повноважень і закон був сформульований так невизначено, що результати його застосування виявилися непередбачуваними.
’
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Уряд оспорювало це твердження, з чим не погодилася Комісія.
61. Серед вимог, які суд визначив як такі, що випливають із фрази «передбачено законом», є наступні:
(а) яка–небудь норма не може вважатися «законом», якщо вона не сформульована з достатньою точністю так, щоб громадянин самостійно або,
якщо знадобиться, із професійною допомогою міг передбачати з часткою
ймовірності, яка може вважатися розумною за даних обставин, наслідки,
які може спричинити конкретна дія. Проте досвід показує, що абсолютна точність недосяжна і що необхідність уникати надмірної жорсткості
формулювань і слідувати за обставинами, що змінюються, веде до того,
що багато законів неминуче викладено в термінах, які більшою чи меншою мірою є невизначеними (див., наприклад, рішення у справі «Санді
таймс» від 26 квітня 1979 р. Серія А, т. 30, с. 31 п. 49);
(b) фраза «передбачено законом» не просто посилає до внутрішнього права, але має на увазі і якість закону, вимагаючи, щоб останній відповідав
принципу верховенства права. Таким чином, вбачається, що у внутрішньому праві повинні існувати певні заходи захисту проти довільного
втручання публічних властей у здійснення прав, що охороняються inter
alia п. 1 статті 8 (див. рішення у справі Мелоуна від 2 серпня 1984 р. Серія
А, т. 82, с. 32, п. 67);
(с) закон, який передбачає дискреційні повноваження, сам по собі не є несумісним із вимогами передбачуваності за умови, що дискреційні повноваження і спосіб їх здійснення вказані з достатньою ясністю для того, щоб
з урахуванням правомірності мети вказаних заходів забезпечити індивідові адекватний захист від довільного втручання властей (див. рішення у
справі Гиллоу від 24 листопада 1986 р. Серія А, т. 109, с. 21, п. 51).
62. Шведський закон, застосовний до даної справи, є, за загальним визнанням, вельми невизначеним своєю термінологією і надає досить широкі межі розсуду, особливо стосовно втілення в життя рішень у справах
про встановлення державної опіки. Зокрема, він передбачає можливість
втручання властей у випадку, якщо здоров’я або розвиток дитини перебувають під загрозою або в небезпеці, не вимагаючи надання доказу реальної шкоди (див. п. 35, 37 вище).
З іншого боку, обставини, що вимагають узяття дитини під державну
опіку, і здійснення такого рішення настільки різноманітні, що навряд
чи можливий закон, який передбачає всі випадки. Якби у своєму праві
діяти влада була обмежена випадками конкретного заподіяння шкоди,
це безпідставно понизило б ефективність необхідного дитині захисту. До
того ж гарантії проти довільного втручання забезпечуються тим, що здійснення майже всіх передбачених законом повноважень або доручено, або
підконтрольне адміністративним судам на декількох рівнях. Це стосується й установи опіки над дитиною, відмові зняти її та більшості кроків у
виконанні відповідних рішень (див. п. 44, 45, 50 вище). Враховуючи ці
197
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гарантії, обсяг дискреційних повноважень, наданих законом властям, бачиться суду вельми розумним і прийнятним для вимог статті 8.
63. Таким чином, суд дійшов висновку, що вказане втручання властей
було «передбачене законом».
C. Правомірна мета
64. Заявники стверджували, що зі всіх вимог, перелічених у п. 2 статті 8,
тільки «охорона здоров’я або моральності» могли б виправдати рішення
встановити опіку над їхніми дітьми, але здоров’ю або моральності останніх реально ніщо не загрожувало на момент ухвалення рішення.
Комісія, з іншого боку, визнала, що ці рішення були ухвалені на користь
дітей і мали законну мету охорони їхнього здоров’я або моральності, а також захисту «прав і свобод інших осіб».
65. На думку суду, відповідне шведське законодавство було застосоване
з метою захисту дітей, і ніщо не дає підстав припускати, що в даному випадку воно було використане з якоюсь іншою метою. Таким чином, вищезгадане втручання, покликане забезпечити нормальний розвиток Стівена, Гелени і Томаса, відповідає правомірним вимогам п. 2 статті 8, що і
визнано Комісією.
D. «Необхідне в демократичному суспільстві»
66. Заявники стверджували, що обговорювані заходи не можуть розглядатися як «необхідні в демократичному суспільстві». Це твердження оспорювалося урядом, але було прийняте більшістю Комісії.
1. Вступ
67. Відповідно до практики суду, що склалася, поняття необхідності передбачає, що втручання відповідає якій–небудь актуальній суспільній потребі
і що воно пропорційне переслідуваній правомірній меті. При визначенні
того, чи є втручання «необхідним у демократичному суспільстві», суд враховує, що за державами — учасницями Конвенції залишається певна свобода розсуду (див. серед багатьох джерел вищезазначене рішення у справі
W. проти Об’єднаного Королівства. Серія А, т. 121, с. 27, п. 60 (b) і (d)).
69. Висновок, що мало місце порушення, більшість Комісії засновувала
на рішеннях про встановлення опіки над дітьми заявників і поміщення їх
у різні прийомні сім’ї далеко від місця проживання заявників. Стосовно
цього суд поділяє точку зору уряду, що ці питання повинні розглядатися
окремо, оскільки чинники і міркування щодо оцінки їх необхідності можуть бути різними.
2. Встановлення над дітьми опіки і відмова відмінити її
71. Перш ніж перейти до питання по суті, слід спинитися на деяких початкових положеннях. У своєму вищезазначеному рішенні у справі W.
проти Об’єднаного Королівства суд вирішив, що стаття 8 імпліцитно містить деякі процесуальні вимоги, зокрема, що при розгляді таких справ
’

Book_OON_CCF.indd 198

198

10.06.2009 14:18:51

батьки «повинні грати у процесі ухвалення рішень чималу роль, щоб забезпечити захист своїх інтересів» (Серія А, т. 121, с. 26, п. 64).
Суд згоден із Комісією, що ця вимога була виконана стосовно самих рішень про встановлення піклування. Пан і пані Олссон брали участь у ряді
нарад, на яких розглядалася їхня справа, і присутні на засіданнях, що
передували рішенням ради від 16 вересня 1980 р., де обговорювалося питання про встановлення опіки над їхніми дітьми, і від 1 липня 1982 р.,
де Олссонам було відмовлено у відміні режиму опіки (див. п. 10, 11, 12,
27 вище). Вони також брали участь у слуханні справи в Окружному адміністративному суді та в Апеляційному адміністративному суді і були
представлені своїм адвокатом на всіх стадіях судового розгляду.
(а) Встановлення опіки
72. У своєму рішенні від 30 грудня 1980 р. (див. п. 13 вище) Окружний адміністративний суд висунув наступні підстави для затвердження рішення ради від 16 вересня 1980 р. про встановлення опіки над дітьми:
(а) протягом кількох років діти жили вдома у несприятливій обстановці, оскільки батьки виявилися нездатними задовольнити потреби дітей у
турботі, заохоченні, контролі;
(b) Стівен і Томас помітно відставали в розумовому розвитку, а всі троє
дітей — в оволодінні мовою;
(с) існував серйозний ризик того, що якби Гелена залишилася в рідній
домівці, вона могла б зупинитися у своєму розвитку;
(d) запобіжні заходи, які вживалися протягом ряду років, виявилися безуспішними;
(e) здоров’я і розвиток дітей опинилися під загрозою внаслідок нездатності батьків оточити їх необхідною турботою і дати їм освіту.
Абсолютно очевидно, що ці підстави «прямо стосуються» рішення взяти
дітей під державну опіку. Проте розкол сім’ї — серйозне втручання держави. Подібний крок повинен бути обґрунтований цілком твердими і вагомими міркуваннями на користь дітей; як правильно зазначає Комісія,
замало, щоб піклування лише поліпшило матеріальне становище дітей.
Для того, щоб визначити, чи можна вважати вищезгадані підстави «достатніми» для вимог, суд повинен розглядати справу в сукупності (див. п.
68 вище), і особливо обставини, що передували ухваленню рішення.
73. До ухвалення радою рішення про опіку від 16 вересня 1980 р. ряд
різних установ з соціальних питань незалежно одна від одної займалися справами сім’ї Олссон; вони скоординували свої дії в 1979 р., після
чого група лікарів–психіатрів стежила за провадженням справи (див. п.
9 вище). Вживалися різні заходи, щоб допомогти сім’ї, і було проведено
декілька спеціальних нарад, де обговорювалося це питання (див. п. 9, 10,
11 вище). Тому не можна сказати, що державні органи втрутилися в цю
справу, не володіючи адекватною інформацією про її обставини.
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Рішення ради було засноване на ґрунтовній доповіді, підготовленій соціальними службами після того, як діти були взяті під тимчасовий нагляд
для вивчення їхнього становища. Доповідь містила висновок, що розвиток дітей перебував під загрозою, оскільки вони жили в несприятливій
обстановці унаслідок нездатності батьків задовольняти їхні потреби в
турботі, заохоченні й контролі (див. п. 12 вище). У свою чергу висновки
цієї доповіді були підтверджені заявами цілого ряду осіб, добре знайомих
із обставинами даної справи, і медичною доповіддю, підписаною не лише
доктором Босеус, але й психологом Геленою Фагерберг–мосс. Обоє вони
входили до групи, що перебувала в контакті з сім’єю, а Х. Фагерберг–
Мосс і до створення групи зустрічалася з Геленою і Томасом, щоб визначити рівень їхнього розвитку, а також відвідувала будинок заявників.
У медичній доповіді вказувалося, що самі заявники числилися людьми,
що відстають у розумовому розвитку; подальше обстеження показало, що
в них були середні розумові здібності (див. п. 9, 12 вище). Проте, як вказав Апеляційний адміністративний суд у своєму рішенні від 16 лютого
1987 р. (див. п. 31 вище):
«Наскільки це випливає з рішення заснувати опіку над дітьми Олссонів,
головною підставою для цього була не передбачувана розумова відсталість
пана і пані Олссон. Підставою для примусового втручання доповідь назвала «нездатність батьків забезпечити дітям задовільний рівень турботи і
виховання», наприклад, зважаючи на очевидне відставання Стівена в розумовому розвитку і відставання всіх трьох дітей в оволодінні мовою».
Як зазначила меншина Комісії, рішення Окружного адміністративного
суду від 30 грудня 1980 р. не було засноване виключно на документації,
що була у розпорядженні ради. Суд провів попереднє слухання справи,
на якій пані Олссон і діти були представлені адвокатом, а д–р Босеус заслуховувала як експерт (див. п. 13 вище); таким чином, суд мав хорошу
можливість сформувати власну думку про дану справу. Більше того, це
рішення розглядалося як в Апеляційному адміністративному суді, так і
у Верховному адміністративному суді, але вони залишили його без змін
(див. п. 14 і 15 вище).
74. У світлі всього вищевикладеного суд дійшов висновку, що оспорюване рішення було підкріплене «достатніми» підставами і що, враховуючи
надані ним межі розсуду, шведські власті мали розумні підстави вважати, що було необхідно взяти дітей під опіку, особливо внаслідок того, що
попередні заходи виявилися безрезультатними.
(b) Відмова відмінити опіку
75. У своєму рішенні від 17 листопада 1982 р. (див. п. 28 вище) Окружний адміністративний суд висунув наступні підстави для затвердження
рішення ради від 1 липня 1982 р., яка відмовила заявникам у відміні
піклування над їх дітьми:
(а) після повернення у свою прийомну сім’ю після відвідин батьків Сті’
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вен почувався неспокійно і знову став погано поводитися, його поїздка до
батьків 28 червня 1982 р. мала для нього несприятливі наслідки;
(b) заявникам було важко взаємодіяти з прийомною сім’єю Стівена і радою;
(с) заявники, як і раніше, не усвідомлювали свою нездатність забезпечити дітям задовільний догляд і дати освіту, тому існувало побоювання, що
відміна опіки означала б великий ризик для здоров’я і розвитку дітей.
У даному випадку ці підстави цілком «доречні» для рішення залишити
дітей під опікою. Проте питання, чи є вони «достатніми», потребує подальшого ретельного розгляду.
76. Слід нагадати, що відмова ради відмінити опіку базувалася на доповідях, складених соціальними службами, в яких робився висновок,
що батьки у той період були не здатні надати дітям належну підтримку
і стимулювати їх розвиток (див. п. 27 вище). Ці доповіді були, у свою
чергу, підтримані думками осіб, добре знайомих з обставинами справи,
включаючи психолога Гелену Фагерберг–мосс. І найголовніше, рішення
Окружного адміністративного суду так само, як і рішення Апеляційного
адміністративного суду, що затвердив це рішення, було засноване не тільки на письмових доказах, але й на результатах слухання справи у присутності заявників. І це рішення Апеляційного адміністративного суду не
було скасоване (див. п. 29 вище).
Можна було б подумати, що сприятливий розвиток дітей, поки вони перебували під опікою, і особливо явне поліпшення і стабілізація становища заявників до 1982 р. (обидва ці факти відмічені в рішенні Окружного
адміністративного суду) свідчили проти подальшого перебування дітей
під опікою. Проте суд вважає, що рішення не відміняти його виправдане,
оскільки поліпшення обстановки, яке викликало питання про відміну,
не можна з розумною підставою вважати стабільним; було б явно не на
користь даної дитини, якби її спочатку повернути до батьків, а незабаром
знову взяти під опіку.
77. У світлі всього вищевикладеного суд дійшов висновку: у 1982 р. шведські власті мали «достатні» підстави вважати, що рішення про встановлення опіки має залишатися в силі. Не було також встановлено, що і згодом ситуація змінилася, тож рішення залишалися в силі аж до їх остаточної відміни в різний час у першій половині 1987 р. (див. п. 30, 31 вище).
3. Виконання рішень про встановлення опіки
Насправді кроки, зроблені шведськими властями, суперечили цій меті.
Узи між членами сім’ї і перспективи їх успішного возз’єднання, хочеш
не хочеш, ослаблюються, якщо виникають перешкоди, що заважають їх
вільному і регулярному спілкуванню. Сам факт поміщення Гелени і Томаса на такій великій відстані від батьків і Стівена (див. п. 18 вище) повинен був несприятливо позначитися на можливості контактів між ними.
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Скрута ще більше ускладнилася обмеженнями, накладеними властями
на доступ батьків до своїх дітей; хоча ці обмеження були до деякої міри
виправдані ставленням заявників до прийомних сімей їхніх дітей (див.
п. 26 вище). Не можна виключити, що безуспішність спроб встановити
гармонійні взаємини була частково викликана великою відстанню між
членами сім’ї. Правда, між Геленою і Томасом підтримувалися регулярні
контакти, але підстави, висунуті урядом, через які вони не були поміщені
в одну сім’ю (див. п. 79 вище), не видаються переконливими. Правда також і те, що Стівен потребував особливого підходу, але цього замало, щоб
виправдати ту велику відстань, яка відокремлювала його від двох інших
дітей.
Апеляційний адміністративний суд у своєму рішенні від 16 лютого 1987
р. (див. п. 31 вище) прокоментував ситуацію, що стосується доступу заявників до Гелени і Томаса:
82. Немає ніяких підстав припускати, що шведські власті не діяли сумлінно. Проте цього мало, щоб вважати які–небудь заходи «достатніми»
в сенсі Конвенції (див. п. 68 вище); з огляду на це необхідно застосувати
об’єктивний критерій. Вивчення аргументів уряду дає підстави вважати, що рішення властей були частково продиктовані адміністративними
труднощами; але в такій основоположній сфері, як повага сімейного життя, подібні міркування постають другорядними.
83. На закінчення, зважаючи на вищевикладене, слід констатувати, що
заходи, прийняті для виконання рішень, не були підкріплені «достатніми» підставами (не дивлячись на небажання співробітничати з боку заявників), аби вважати їх співмірними переслідуваній меті. Вони не були, не
дивлячись на надану національним властям свободу розсуду, «необхідними в демократичному суспільстві».
D. Загальний висновок
84. Підсумовуючи все сказане, можна зробити висновок, що саме виконання рішень про встановлення опіки, а не самі ці рішення або їх збереження в силі, порушує статтю 8.
По цих підставах суд
1. Відхилив одноголосно заперечення уряду щодо предмету судового розгляду;
2. Ухвалив десятьма голосами проти п’яти, що рішення про встановлення
опіки над дітьми і збереження його в силі не стало порушенням статті 8
Конвенції;
3. Ухвалив дванадцятьма голосами проти трьох, що мало місце порушення статті 8 унаслідок застосування методів, якими виконувалося вказане
рішення;
4. Ухвалив одноголосно, що порушення статті 6 Конвенції не було;
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5. Ухвалив одноголосно, що порушення статті 3 Конвенції, статті 14 Конвенції у поєднанні зі статтею 8, статтті 2 Протоколу N 1, статті 13 Конвенції у поєднанні зі вказаною статтею 2 не мало місця;
6. Ухвалив одноголосно зобов’язати Швецію відшкодувати заявникам
моральну шкоду 200 000 (двісті тисяч) шведських крон і судові витрати
і інші витрати в сумі 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) шведських крон (на
двох);
7. Відхилив одноголосно вимогу про справедливе відшкодування решти
суми.
Здійснено англійською і французькою мовами і оповіщено в Палаці прав
людини у Страсбурзі 24 березня 1988 р.
Марк–єАндре Ейссен Рольф Ріссдал
Грефье Голова
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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141)
Офіційне тлумачення до Конституції див.
в Рішеннях Конституційного Суду
N 1–зп (v001p710–97) від 13.05.97
N 4–зп (v004p710–97) від 03.10.97
N 6–зп (v006p710–97) від 25.11.97
N 9–зп (v009p710–97) від 25.12.97
N 8–рп/98 (v008p710–98) від 09.06.98
N 11–рп/98 (v011p710–98) від 07.07.98
N 1–рп/99 (v001p710–99) від 09.02.99
N 4–рп/99 (v004p710–99) від 19.05.99
N 7–рп/99 (v007p710–99) від 06.07.99
N 9–рп/99 (v009p710–99) від 27.10.99
N 10–рп/99 (v010p710–99) від 14.12.99
N 4–рп/2000 (v004p710–00) від 11.04.2000
N 6–рп/2000 (v006p710–00) від 19.04.2000
N 13–рп/2000 (v013p710–00) від 16.11.2000
N 15–рп/2000 (v015p710–00) від 14.12.2000
N 2–рп/2001 (v002p710–01) від 28.03.2001
N 4–рп/2001 (v004p710–01) від 19.04.2001
N 5–рп/2001 (v005p710–01) від 17.05.2001
N 7–рп/2001 (v007p710–01) від 30.05.2001
N 11–рп/2001 (v011p710–01) від 13.07.2001
N 14–рп/2001 (v014p710–01) від 16.10.2001
N 4–рп/2002 (v004p710–02) від 20.03.2002
N 7–рп/2002 (v007p710–02) від 27.03.2002
N 8–рп/2002 (v008p710–02) від 07.05.2002
N 10–рп/2002 (v010p710–02) від 29.05.2002
N 12–рп/2002 (v012p710–02) від 18.06.2002
N 15–рп/2002 (v015p710–02) від 09.07.2002
N 16–рп/2002 (v016p710–02) від 17.10.2002
N 17–рп/2002 (v017p710–02) від 17.10.2002
N 2–рп/2003 (v002p710–03) від 28.01.2003
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N 5–рп/2003 (v005p710–03) від 05.03.2003
N 12–рп/2003 (v012p710–03) від 26.06.2003
N 16–рп/2003 (v016p710–03) від 14.10.2003
N 19–рп/2003 (v019p710–03) від 10.12.2003
N 21–рп/2003 (v021p710–03) від 25.12.2003
N 22–рп/2003 (v022p710–03) від 25.12.2003
N 5–рп/2004 (v005p710–04) від 04.03.2004
N 11–рп/2004 (v011p710–04) від 19.05.2004
N 19–рп/2004 (v019p710–04) від 01.12.2004
N 6–рп/2005 (v006p710–05) від 05.10.2005
N 9–рп/2005 (v009p710–05) від 13.10.2005)
(Зі змінами, внесеними згідно із Законом
N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.44)
Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись
на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її
життя, ліклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову
державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю,
попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом
проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року (1427–12),
схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю
Конституцію — Основний Закон України.
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РозділI
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна,
правова держава.
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність
і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави. Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним
обов’язком держави.
Додаток 20
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через
органи державної влади та органи місцевого самоврядування. (Офіційне
тлумачення положення частини другої статті 5 див. у Рішенні Конституційного Суду N 6–рп/2005 (v006p710–05) від 05.10.2005)
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими
особами. (Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 5 див. у Рішенні Конституційного Суду N 6–рп/2005 (v006p710–05) від 05.10.2005)
Ніхто не може узурпувати державну владу. (Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 5 див. у Рішенні Конституційного Суду N
6–рп/2005 (v006p710–05) від 05.10.2005)
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу
на законодавчу, виконавчу та судову.
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно–правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
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Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для
захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України,
можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української
мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
(Офіційне тлумачення положень статті 10 див. у Рішенні Конституційного Суду N 10–рп/99 (v010p710–99) від 14.12.99)
Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.
Стаття 12. Україна дбає про задоволення національно–культурних і
мовних потреб українців, які проживають за межами держави.
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні
ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси
її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є
об’єктами права власності Українського народу.
Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених
цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами
права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду
людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки.
Усі суб’єкти права власності рівні перед законом.
Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває
під особливою охороною держави.
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Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.
Стаття 15. Суспільне життя в Україні грунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова.
Цензура заборонена. Держава гарантує свободу політичної діяльності, не
забороненої Конституцією і законами України.
Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими
функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть
бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання
їх діяльності.
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування будь–
яких збройних формувань, не передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного
і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства
за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.
Стаття 19. Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
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Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих горизонтальних
смуг синього і жовтого кольорів.
Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що
приймається не менш як двома третинами від конституційного складу
Верховної Ради України.
Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої
Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).
Державний Гімн України — національний гімн на музику М. Вербицького зі словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Столицею України є місто Київ.
Р о з д і л II
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і
свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей,
та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і
всебічний розвиток її особистості.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є
рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних
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з чоловіками можливостей у громадсько–політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за
неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість
поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і
моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання
оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, — за
винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними
договорами України.
Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом.
Стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави
— захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших
людей від протиправних посягань.
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або
такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як
за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під
вартою як тимчасовий запобіжний захід, обгрунтованість якого протягом
сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно
звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання
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їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.
Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та надано
можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.
Кожний затриманий має право у будь–який час оскаржити в суді своє затримання.
Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів
заарештованого чи затриманого.
Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи,
проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні
злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення
до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.
Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти
злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне
життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених
законом, і тільки в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Кожний громадянин має право ознайомлюватися в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом
таємницею.
Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь–якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної
і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та
поширенням такої недостовірної інформації.
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території
України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень,
які встановлюються законом.
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Громадянин України не може бути позбавлений права в будь–який час
повернутися в Україну.
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на
вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це
право охоплює свободу сповідувати будь–яку релігію або не сповідувати
ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні
культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.
Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах
охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а
школа — від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як
обов’язкова.
Ніхто не може бути увільнений від своїх обов’язків перед державою або
відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань.
У разі якщо виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов’язку має бути замінене
альтернативною (невійськовою) службою.
Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об’єднання у
політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх
прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони
здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.
Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій
можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.
Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту
своїх трудових і соціально–економічних прав та інтересів.
Професійні спілки є громадськими організаціями, що об’єднують гро’
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мадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі
вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються виключно
цією Конституцією і законами України.
Ніхто не може бути примушений до вступу в будь–яке об’єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних
партій або громадських організацій.
Усі об’єднання громадян рівні перед законом.
Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки,
незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на
розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на
права і свободи людини, здоров’я населення, забороняються.
Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих
формувань.
Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах
місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.
Заборона діяльності об’єднань громадян здійснюється лише в судовому
порядку.
Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно
обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а
також до служби в органах місцевого самоврядування.
(Офіційне тлумачення положень статті 38 див. у Рішенні Конституційного Суду N 7–рп/99 (v007p710–99) від 06.07.99)
Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. (Офіційне тлумачення положень частини першої статті
39 див. у Рішенні Конституційного Суду N 4–рп/2001 (v004p710–01) від
19.04.2001)
Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом
відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громад-
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ського порядку — з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для
охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.
Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні
письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь
у встановлений законом строк.
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися
своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об’єктами
права державної та комунальної власності відповідно до закону.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Право приватної власності є непорушним.
Примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі
і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного
відшкодування їх вартості.
Примусове відчуження таких об’єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного
стану.
Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у
випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та
гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.
Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.
Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується
законом.
Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності.
Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види
і межі монополії визначаються законом.
Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.
Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти
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собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на
працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової
діяльності, реалізовує програми професійно–технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.
Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також
робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан.
Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну
плату, не нижчу від визначеної законом.
Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього
здоров’я роботах забороняється.
Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.
Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх
економічних і соціальних інтересів.
Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров’я,
прав і свобод інших людей.
Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку.
Заборона страйку можлива лише на підставі закону.
Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок.
Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.
Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також
інші умови здійснення цього права визначаються законом.
Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає
право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати
працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального
забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних
закладів для догляду за непрацездатними.
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Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Стаття 47. Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких
кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у
власність або взяти в оренду.
Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.
Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі
закону за рішенням суду.
Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і
своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.
Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та
медичне страхування.
Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних
соціально–економічних, медико–санітарних і оздоровчо–профілактичних
програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян
медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа
таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
(Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 49 див. у Рішенні Конституційного Суду N 10–рп/2002 (v010p710–02) від 29.05.2002)
Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно–епідемічне благополуччя.
Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля
та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан
довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.
Стаття 51. Шлюб грунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен
із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї.
Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти
зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.
Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.
Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.
Будь–яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за
законом.
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Утримання та виховання дітей–сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує
благодійницьку діяльність щодо дітей.
Стаття 53. Кожен має право на освіту.
Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно–технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної
середньої, позашкільної, професійно–технічної, вищої і післядипломної
освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. (Офіційне тлумачення положень частини третьої статті
53 див. у Рішенні Конституційного Суду N 5–рп/2004 (v005p710–04) від
04.03.2004)
Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і
комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.
Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної
мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.
Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої,
наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх
авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у
зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без
його згоди, за винятками, встановленими законом.
Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України зі світовим співтовариством.
Культурна спадщина охороняється законом.
Держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів,
що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами.
Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб.
Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини.
Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних
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міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.
Кожен має право будь–якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
(Офіційне тлумачення частини другої статті 55 див. у Рішенні Конституційного Суду N 6–зп (v006p710–97) від 25.11.97; статті 55 див. у Рішенні
Конституційного Суду N 9–зп (v009p710–97) від 25.12.97)
Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи
органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових
осіб при здійсненні ними своїх повноважень.
Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки.
Закони та інші нормативно–правові акти, що визначають права і обов’язки
громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Закони та інші нормативно–правові акти, що визначають
права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку,
встановленому законом, є нечинними.
Стаття 58. Закони та інші нормативно–правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.
(Офіційне тлумачення статті 58 див. у Рішеннях Конституційного Суду N
1–зп (v001p710–97) від 13.05.97, N 1–рп/99
(v001p710–99) від 09.02.99, N 6–рп/2000 (v006p710–00) від 19.04.2000)
Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у
виборі захисника своїх прав.
Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової
допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.
(Офіційне тлумачення статті 59 див. у Рішенні Конституційного Суду N
13–рп/2000 (v013p710–00) від 16.11.00)
Стаття 60. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.
’
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Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.
Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може
бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в
законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
Обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним
шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини
особи тлумачаться на її користь.
У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує
матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.
Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом.
Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.
Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не
можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27,
28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
(Офіційне тлумачення статті 64 див. у Рішенні Конституційного Суду N
9–зп (v009p710–97) від 25.12.97)
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Стаття 66. Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.
Стаття 67. Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і
розмірах, встановлених законом.
Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у
порядку, встановленому законом.
Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції
України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

219

Book_OON_CCF.indd 219

10.06.2009 14:18:55

Р о з д і л III
ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ
Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.
Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни
України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.
Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.
Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і
прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Виборцям гарантується вільне волевиявлення.
Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень,
встановлених цією Конституцією.
Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на
вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право
голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не
менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у
кожній області.
Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань
податків, бюджету та амністії.
Р о з д і л IV
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент
— Верховна Рада України.
(Офіційне тлумачення положень статті 75 див. у Рішенні Конституційного Суду N 17–рп/2002 (v017p710–02) від 17.10.2002)
Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України — чотириста
п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Народним депутатом України може бути обрано громадянина України,
який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.
Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має
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судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена
і не знята у встановленому законом порядку.
Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією
та законами України.
Строк повноважень Верховної Ради України становить п’ять років. (Частина п’ята статті 76 набирає чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році згідно із Законом N 2222–IV
(2222–1) від 08.12.2004)
(Стаття 76 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в
останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Верховної
Ради України. (Частина перша статті 77 в редакції Закону N 2222–IV
(2222–15) від 08.12.2004 — набирає чинності з дня набуття повноважень
Верховною Радою України, обраною у 2006 році)
Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради
України.
Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.
Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження
на постійній основі.
Народні депутати України не можуть мати іншого представницького
мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади,
займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім
викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на
меті одержання прибутку.
Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності
депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат
України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.
(Стаття 78 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:
«Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу.
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Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників».
Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України перед
відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України, після чого
депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.
Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата.
Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги.
(Офіційне тлумачення статті 79 див. у Рішенні Конституційного Суду N
1–зп (v001p710–97) від 13.05.97)
Стаття 80. Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність.
Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах,
за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані. (Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 80 див. у
Рішенні Конституційного Суду N 9–рп/99 (v009p710–99) від 27.10.99)
(Офіційне тлумачення положень частин першої, третьої статті 80 див. у Рішенні Конституційного Суду N 12–рп/2003 (v012p710–03) від 26.06.2003)
Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються
одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.
Повноваження народного депутата України припиняються достроково в
разі:
1) складення повноважень за його особистою заявою;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;
5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з
іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;
6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї
політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного
депутата України зі складу такої фракції (пункт 6 частини другої статті 81
набирає чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році згідно із Законом N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
7) його смерті.
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Повноваження народного депутата України припиняються достроково
також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної Ради України — в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини другої цієї
статті, приймається Верховною Радою України, а у випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї статті, — судом.
У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо народного депутата України, визнання народного депутата України недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дня набрання законної сили рішенням суду, а в разі смерті народного депутата
України — з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.
У разі невходження народного депутата України, обраного від політичної
партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу
народного депутата України із складу такої фракції його повноваження
припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних
партій) з дня прийняття такого рішення. (Частина шоста статті 81 набирає чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році згідно із Законом N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
(Стаття 81 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.
Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох
третин від її конституційного складу.
Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів.
Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України.
(Стаття 82 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого
вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.
Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента
України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України
від конституційного складу Верховної Ради України.
У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи
надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада
України збирається на засідання у дводенний строк без скликання.
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час
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дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до
дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією
України та Регламентом Верховної Ради України (3547–15).
У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження
політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів
України від конституційного складу Верховної Ради України.
(Частина шоста статті 83 набирає чинності з дня набуття повноважень
Верховною Радою України, обраною у 2006 році згідно із Законом N
2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується
протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної
Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів
Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. (Частина
сьома статті 83 набирає чинності з дня набуття повноважень Верховною
Радою України, обраною у 2006 році згідно із Законом N 2222–IV (2222–
15) від 08.12.2004)
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до
цієї Конституції вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем’єр–міністра України, а також відповідно до цієї Конституції
вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України. (Частина восьма статті 83 набирає чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році згідно із Законом N
2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються
Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України (3547–
15). (Частина дев’ята статті 83 набирає чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році згідно із Законом N
2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить
більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією.
(Частина десята статті 83 набирає чинності з дня набуття повноважень
Верховною Радою України, обраною у 2006 році згідно із Законом N
2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
(Стаття 83 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
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Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито.
Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України.
Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування.
Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.
(Офіційне тлумачення частин другої і третьої статті 84 див. у Рішенні
Конституційного Суду N 11–рп/98 (v011p710–98) від 07.07.98)
(Офіційне тлумачення положень статті 84 див. в Рішенні Конституційного Суду N 17–рп/2002 (v017p710–02) від 17.10.2002)
(Офіційне тлумачення частини другої статті 84 див. в Рішенні Конституційного Суду N 16–рп/2003 (v016p710–03) від 14.10.2003)
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції;
2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції;
3) прийняття законів;
4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття
рішення щодо звіту про його виконання;
5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково–
технічного, соціального, національно–культурного розвитку, охорони
довкілля;
7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією
Конституцією;
8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення
миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних
Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;
10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури
(імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;
11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності
Кабінету Міністрів України;
12) призначення за поданням Президента України Прем’єр–міністра України,
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Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням Прем’єр–міністра України інших членів Кабінету Міністрів
України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного
комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного
майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про
відставку Прем’єр–міністра України, членів Кабінету Міністрів України;
12–1) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України;
13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції та закону;
14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про
одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;
15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;
16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів
Рахункової палати;
17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;
18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного
банку України за поданням Президента України;
19) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради
Національного банку України;
20) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
21) призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;
22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій
Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства
внутрішніх справ України;
23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам,
про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи
про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;
24) встановлення державних символів України;
25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора України;
висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади;
’
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26) призначення на посади та звільнення з посад третини складу Конституційного Суду України;
27) обрання суддів безстроково;
28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної
Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України
про порушення нею Конституції України або законів
України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і
міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;
30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого
самоврядування;
31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в
окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;
32) надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України;
33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією
Конституцією та законом;
34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на
вимогу народного депутата України, групи народних депутатів України чи
комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України;
35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України
та структури її апарату;
36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об’єктів
права приватної власності;
37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим,
змін до неї.
Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.
(Стаття 85 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Стаття 86. Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради
України звернутися із запитом до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств,
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установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від
їх підпорядкування і форм власності.
(Офіційне тлумачення положень частини першої статті 86 див. у Рішеннях Конституційного Суду N 5–рп/2003 (v005p710–03) від 05.03.2003, N
16–рп/2003 (v016p710–03) від 14.10.2003)
Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій зобов’язані повідомити народного
депутата України про результати розгляду його запиту.
(Офіційне тлумачення статті 86 див. у Рішеннях Конституційного Суду
N 4–рп/99 (v004p710–99) від 19.05.99, N 4–рп/2000 (v004p710–00) від
11.04.2000, N 4–рп/2002 (v004p710–02) від 20.03.2002)
Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента України
або не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може розглянути питання про
відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу
Верховної Ради України.
Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї
чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної
Ради України.
(Стаття 87 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Стаття 88. Верховна Рада України обирає із свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх з цих посад.
(Частина перша статті 88 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від
08.12.2004)
Голова Верховної Ради України:
1) веде засідання Верховної Ради України;
2) організовує роботу Верховної Ради України, координує діяльність її
органів; (Пункт 2 частини другої статті 88 в редакції Закону N 2222–IV
(2222–15 від 08.12.2004)
3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;
4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав;
5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені
цією Конституцією, у порядку, встановленому Регламентом Верховної
Ради України (3547–15). (Частина третя статті 88 в редакції Закону N
2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
’
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Стаття 89. Верховна Рада України для здійснення законопроектної
роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції
України створює з числа народних депутатів України комітети Верховної
Ради України та обирає голів, перших заступників, заступників голів та
секретарів цих комітетів.
Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань.
Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це
проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.
Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними
для слідства і суду.
Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом.
(Стаття 89 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день
відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;
(Пункт 1 частини другої статті 90 набирає чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році згідно із Законом
N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України
не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;
3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою
Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських
фракцій у Верховній Раді України.
Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України
повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання.
Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень
Верховної Ради України або Президента України.
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(Стаття 90 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Стаття 91. Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші
акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених цією Конституцією.
(Офіційне тлумачення положень статті 91 див. у Рішеннях Конституційного Суду N 17–рп/2002 (v017p710–02) від 17.10.2002, N 16–рп/2003
(v016p710–03) від 14.10.2003)
Стаття 92. Виключно законами України визначаються:
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов’язки громадянина;
2) громадянство, правосуб’єктність громадян, статус іноземців та осіб без
громадянства;
3) права корінних народів і національних меншин;
4) порядок застосування мов;
5) засади використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору,
організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв’язку;
6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення;
засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони
здоров’я; екологічної безпеки;
7) правовий режим власності;
8) правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання;
9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної
справи;
10) засади регулювання демографічних та міграційних процесів;
11) засади утворення і діяльності політичних партій, інших об’єднань
громадян, засобів масової інформації;
12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної
служби, організації державної статистики та інформатики;
13) територіальний устрій України;
(Офіційне тлумачення пункту 13 частини першої статті 92 див. уі Рішенні Конституційного Суду N 11–рп/2001 (v011p710–01) від 13.07.2001)
14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи організації та діяльності адвокатури;
15) засади місцевого самоврядування;
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16) статус столиці України; спеціальний статус інших міст;
17) основи національної безпеки, організації Збройних Сил України і забезпечення громадського порядку;
18) правовий режим державного кордону;
19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної
екологічної ситуації;
20) організація і порядок проведення виборів і референдумів;
21) організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних депутатів України;
22) засади цивільно–правової відповідальності; діяння, які є злочинами,
адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.
(Офіційне тлумачення положення пункту 22 частини першої статті 92
див. у Рішенні Конституційного Суду N 7–рп/2001 (v007p710–01) від
30.05.2001)
Виключно законами України встановлюються:
1) Державний бюджет України і бюджетна система України; система оподаткування, податки і збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України;
порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і
типи;
2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав; порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил
інших держав на території України;
3) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних стандартів;
4) порядок використання і захисту державних символів;
5) державні нагороди;
6) військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання;
7) державні свята;
8) порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних
зон, що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального.
Законом України оголошується амністія.
Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету
Міністрів України.
Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово.
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(Стаття 93 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України.
Президент України протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону
підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або
повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.
У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.
Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного
складу, Президент України зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщо Президент України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою
Верховної Ради України і опубліковується за його підписом. (Частина
четверта статті 94 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня
його опублікування. (Офіційне тлумачення частини п’ятої статті 94 див.
у Рішенні Конституційного Суду N 4–зп (v004p710–97) від 03.10.97; частини другої статті 94 див. в Рішенні Конституційного Суду N 11–рп/98
(v011p710–98) від 07.07.98)
Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами
і територіальними громадами.
Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь–
які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.
Держава прагне до збалансованості бюджету України.
Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені.
Стаття 96. Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих
обставин — на інший період.
Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року подає до
Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України
на наступний рік. Разом із проектом закону подається доповідь про хід
виконання Державного бюджету України поточного року.
Стаття 97. Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної Ради України звіт про виконання Державного бюджету України.
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Поданий звіт має бути оприлюднений.
Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата.
(Стаття 98 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.
Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави — Національного банку України.
Стаття 100. Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово–кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням.
Правовий статус Ради Національного банку України визначається законом.
Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
РозділV
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її
імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної
цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на
основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного
голосування строком на п’ять років.
Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом
десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.
Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два
строки підряд.
(Офіційне тлумачення до частини третьої статті 103 див. в Рішенні Конституційного Суду N 22–рп/2003 (v022p710–03) від 25.12.2003). Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати
посаду в органах державної влади або в об’єднаннях громадян, а також
займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що
має на меті одержання прибутку.
Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю ос233
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таннього місяця п’ятого року повноважень Президента України. У разі
дострокового припинення повноважень Президента
України вибори Президента України проводяться в період дев’яноста
днів з дня припинення повноважень. (Частина п’ята статті 103 в редакції
Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004) Порядок проведення виборів
Президента України встановлюється законом.
Стаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів
виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні
Верховної Ради України.
Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.
Президент України складає таку присягу:
«Я, (ім’я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні.
Зобов’язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність
України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України
і законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі».
Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у
п’ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.
(Офіційне тлумачення положень статті 104 див. у Рішенні Конституційного Суду N 17–рп/2002 (v017p710–02) від 17.10.2002)
Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності
на час виконання повноважень.
За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.
Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним
довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.
(Офіційне тлумачення частини першої статті 105 див. у Рішенні Конституційного Суду N 19–рп/2003 (v019p710–03) від 10.12.2003)
Стаття 106. Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими
посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівниц’
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тво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде
переговори та укладає міжнародні договори України;
4) приймає рішення про визнання іноземних держав;
5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України
в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;
6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України
відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки,
встановлені цією Конституцією;
8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією; (Пункт 8 частини першої статті 106 в редакції
Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній
Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України,
подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр–міністра
України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання
такої пропозиції (Пункт 9 частини першої статті 106 в редакції Закону N
2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
(Пункт 10 частини першої статті 106 в редакції Закону N 2222–IV(2222–
15) від 08.12.2004)
11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради
України Генерального прокурора України; (Пункт 11 частини першої
статті 106 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України; (Пункт 12 частини першої статті 106 в редакції
Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
(Пункт 13 частини першої статті 106 в редакції Закону N 2222–IV(2222–
15) від 08.12.2004)
14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;
(Пункт 14 частини першої статті 106 в редакції Закону N 2222–IV(2222–
15) від 08.12.2004)
15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду
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України щодо їх конституційності; (Пункт 15 частини першої статті 106
в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
(Пункт 16 частини першої статті 106 в редакції Закону N 2222–IV (2222–
15) від 08.12.2004)
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає
на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України,
інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану
війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань; (Пункт 19 частини першої статті
106 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;
21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації
— з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;
22) призначає на посади та звільняє з посад третину складу Конституційного Суду України; (Пункт 22 частини першої статті 106 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
23) утворює суди у визначеному законом порядку;
24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші
вищі спеціальні звання і класні чини;
25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;
26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;
27) здійснює помилування;
28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші
допоміжні органи і служби;
29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;
30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів
(крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним
поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України; (Пункт
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30 частини першої статті 106 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від
08.12.2004)
31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.
Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам
або органам.
Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на
території України.
Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених
пунктами 5, 18, 21, 23 цієї статті, скріплюються підписами Прем’єр–
міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.
(Частина четверта статті 106 в редакції
Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.
Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України.
Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України.
До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем’єр–міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби
безпеки України, Міністр внутрішніх справ України,
Міністр закордонних справ України.
У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати
участь Голова Верховної Ради України.
Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію
указами Президента України.
Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони України
визначаються законом.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу
на пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1) відставки;
2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
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Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з моменту
проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної
Ради України.
Стаття 110. Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я має бути встановлена на засіданні Верховної
Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду України — за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.
Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною
Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту
ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний
прокурор і спеціальні слідчі.
Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.
За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами
від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту
приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від
її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом
України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується
Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
(Офіційне тлумачення частини першої статті 111 див. у Рішенні Конституційного Суду N 19–рп/2003 (від 10.12.2003)
Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента
України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов’язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами
2, 6–8, 10–13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.
(Стаття 112 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
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Р о з д і л VI
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і
Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді
України у межах, передбачених цією Конституцією.
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.
(Стаття 113 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр–міністр
України, Перший віце–прем’єр–міністр, віце–прем’єр–міністри, міністри.
Прем’єр–міністр України призначається Верховною Радою України за
поданням Президента України.
Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр–міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у
Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість
народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради
України.
Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші
члени Кабінету Міністрів України призначаються
Верховною Радою України за поданням Прем’єр–міністра України.
Прем’єр–міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України,
спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.
(Стаття 114 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед
новообраною Верховною Радою України.
Прем’єр–міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають
право заявити Верховній Раді України про свою відставку.
Відставка Прем’єр–міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів
України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.
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Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною
Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.
(Стаття 115 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Стаття 116. Кабінет Міністрів України:
1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України,
здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;
2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової
політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального
захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки
і природокористування;
4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково–технічного, соціального і культурного розвитку України;
5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об’єктами державної власності відповідно до закону;
6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує
виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;
7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної
безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності
України, митної справи;
9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої
влади;
9–1) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів,
передбачених на утримання органів виконавчої влади; (Статтю 116 доповнено пунктом 9–1 згідно із Законом N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
9–2) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр–міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не
входять до складу Кабінету Міністрів України;
(Статтю 116 доповнено пунктом 9–2 згідно із Законом N 2222–IV (2222–
15) від 08.12.2004)
10) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами
України. (Пункт 10 статті 116 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від
08.12.2004)
Стаття 117. Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає
постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання.
’
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Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем’єр–міністр України.
Нормативно–правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.
Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.
(Офіційне тлумачення положень частини першої статті 118 див.у Рішеннях Конституційного Суду N 21–рп/2003 (v021p710–03) від 25.12.2003,
N 9–рп/2005 (v009p710–05) від 13.10.2005)
Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі
визначаються окремими законами України.
(Офіційне тлумачення положень частини другої статті 118 див. у Рішеннях Конституційного Суду N 21–рп/2003 (v021p710–03) від 25.12.2003,
N 9–рп/2005 (v009p710–05) від 13.10.2005)
Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.
(Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 118 див. у Рішенні Конституційного Суду N 21–рп/2003 (v021p710–03) від 25.12.2003)
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду
і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету
Міністрів України.
(Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 118 див. у Рішенні Конституційного Суду N 21–рп/2003 (v021p710–03) від 25.12.2003,
N 9–рп/2005 (v009p710–05) від 13.10.2005)
Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів
України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого
рівня.
Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині
повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.
Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.
Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть
бути відповідно до закону скасовані Президентом України, або головою
місцевої державної адміністрації вищого рівня.
Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.
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Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент
України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.
Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:
1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;
3) виконання державних і регіональних програм соціально–економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин — також
програм їх національно–культурного розвитку;
4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.
Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та
місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову
діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи
у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради
підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. (Частина
перша статті 120 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України.
Р о з д і л VII
ПРОКУРАТУРА
Стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему, на яку
покладаються:
1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках,
визначених законом;
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно–
розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримі’
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нальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, їх посадовими і службовими особами; (Статтю 121 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Стаття 122. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою
Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада України
може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має
наслідком його відставку з посади. (Частина перша статті 122 в редакції
Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004)
Строк повноважень Генерального прокурора України — п’ять років.
Стаття 123. Організація і порядок діяльності органів прокуратури України визначаються законом.
Р о з д і л VIII
ПРАВОСУДДЯ
Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.
Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають
у державі. (Офіційне тлумачення положення частини другої статті 124
див. у Рішеннях Конституційного Суду N 8–рп/2002 (v008p710–02) від
07.05.2002, N 15–рп/2002 (v015p710–02) від 09.07.2002)
Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. (Офіційне тлумачення положення частини третьої
статті 124 див. у Рішенні Конституційного Суду N 8–рп/2002 (v008p710–
02) від 07.05.2002)
Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних
засідателів і присяжних.
Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими
до виконання на всій території України.
(Офіційне тлумачення статті 124 див. у Рішенні Конституційного Суду N
9–зп (v009p710–97) від 25.12.97)
Стаття 125. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за
принципами територіальності і спеціалізації.
Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.
243
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Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди.
Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.
Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.
Стаття 126. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України. (Офіційне тлумачення положення частини першої статті 126 див. у Рішенні Конституційного Суду N 19–рп/2004
(v019p710–04) від 01.12.2004)
Вплив на суддів у будь–який спосіб забороняється. (Офіційне тлумачення положення частини першої статті 126 див. у Рішенні Конституційного
Суду N 19–рп/2004 (v019p710–04) від 01.12.2004)
Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом.
Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду
України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше.
Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі:
1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено;
2) досягнення суддею шістдесяти п’яти років;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
4) порушення суддею вимог щодо несумісності;
5) порушення суддею присяги;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
7) припинення його громадянства;
8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за
власним бажанням.
Повноваження судді припиняються у разі його смерті.
Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей.
Стаття 127. Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених
законом випадках, народні засідателі і присяжні.
Професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь–якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь–які інші оплачувані посади, виконувати іншу
оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.
На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією
суддів громадянин України, не молодший двадцяти п’яти років, який має
вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менш як три роки,
проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою.
Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають фахову під’
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готовку з питань юрисдикції цих судів. Ці судді відправляють правосуддя лише у складі колегій суддів.
Додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та їх професійного рівня встановлюються законом.
Захист професійних інтересів суддів здійснюється в порядку, встановленому законом.
Стаття 128. Перше призначення на посаду професійного судді строком
на п’ять років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім
суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом.
Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з
посади шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, встановленому законом.
Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються
лише закону.
Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом
присяжних.
Основними засадами судочинства є:
1) законність;
2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;
3) забезпечення доведеності вини;
4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;
6) забезпечення обвинуваченому права на захист;
7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;
8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду,
крім випадків, встановлених законом;
9) обов’язковість рішень суду.
Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах
окремих судових юрисдикцій.
За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.
Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та належні умови для
функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів.
Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування.
245
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Стаття 131. В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої належить:
1) внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад;
(Офіційне тлумачення пункту 1 частини першої статті 131 див. у Рішенні
Конституційного Суду N 14–рп/2001 (v014p710–01) від 16.10.2001)
2) прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог
щодо несумісності;
3) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного
Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на
рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів.
Вища рада юстиції складається з двадцяти членів. Верховна Рада України, Президент України, з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів України,
з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по три члени, а всеукраїнська конференція працівників прокуратури — двох членів Вищої
ради юстиції.
До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Верховного Суду
України, Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України.
Р о з д і л IX
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
Стаття 132. Територіальний устрій України грунтується на засадах
єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально–
економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних
і культурних традицій.
Стаття 133. Систему адміністративно–територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
(Офіційне тлумачення частини першої статті 133 див. у Рішенні Конституційного Суду N 11–рп/2001 (v011p710–01) від 13.07.2001)
До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька,
Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська,
Запорізька, Івано–Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська,
Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська,
Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

’
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Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається
законами України.
(Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 133 див. у Рішеннях Конституційного Суду N 21–рп/2003 (v021p710–03) від 25.12.2003,
N 9–рп/2005 (v009p710–05) від 13.10.2005)
РозділX
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід’ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.
Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної
Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки
Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від
конституційного складу Верховної Ради України.
Нормативно–правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим
та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно до
Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх виконання.
Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республіки Крим є
Верховна Рада Автономної Республіки Крим.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень
приймає рішення та постанови, які є обов’язковими до виконання в Автономній Республіці Крим.
Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою Автономної
Республіки Крим за погодженням із Президентом України. Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначаються
Конституцією України та законами України, нормативно–правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених
до її компетенції.
Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів України.
Стаття 137. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань:
1) сільського господарства і лісів;
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2) меліорації і кар’єрів;
3) громадських робіт, ремесел та промислів; благодійництва;
4) містобудування і житлового господарства;
5) туризму, готельної справи, ярмарків;
6) музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури, історико–культурних заповідників;
7) транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів;
8) мисливства, рибальства;
9) санітарної і лікарняної служб.
З мотивів невідповідності нормативно–правових актів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України
Президент України може зупинити дію цих нормативно–правових актів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим з одночасним зверненням
до Конституційного Суду України щодо їх конституційності.
Стаття 138. До відання Автономної Республіки Крим належить:
1) призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, затвердження складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим;
2) організація та проведення місцевих референдумів;
3) управління майном, що належить Автономній Республіці Крим;
4) розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики України;
5) розроблення, затвердження та реалізація програм Автономної Республіки Крим з питань соціально–економічного та культурного розвитку,
раціонального природокористування, охорони довкілля — відповідно до
загальнодержавних програм;
6) визнання статусу місцевостей як курортів; встановлення зон санітарної охорони курортів;
7) участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної злагоди,
сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки;
8) забезпечення функціонування і розвитку державної та національних
мов і культур в Автономній Республіці Крим; охорона і використання
пам’яток історії;
9) участь у розробленні та реалізації державних програм повернення депортованих народів;
10) ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення зон надзвичайної екологічної ситуації в Автономній Республіці Крим або в окремих її місцевостях.
Законами України Автономній Республіці Крим можуть бути делеговані
також інші повноваження.
’
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Стаття 139. В Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України, статус якого визначається законом України.
Р о з д і л XI
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади
— жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів
кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого
значення в межах Конституції і законів України.
(Офіційне тлумачення частини першої статті 140 див. у Рішеннях Конституційного Суду N 12–рп/2002 (v012p710–02) від 18.06.2002, N 21–
рп/2003 (v021p710–03) від 25.12.2003)
Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.
(Офіційне тлумачення положень частини другої статті 140 див. у Рішенні Конституційного Суду N 21–рп/2003 (v021p710–03) від 25.12.2003, N
9–рп/2005 (v009p710–05) від 13.10.2005)
Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі
органи.
(Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 140 див. у Рішенні Конституційного Суду N 21–рп/2003 (v021p710–03) від 25.12.2003)
Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.
Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.
(Офіційне тлумачення частини п’ятої статті 140 див. у Рішенні Конституційного Суду N 11–рп/2001 (v011p710–01) від 13.07.2001)
Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів
створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів,
майна.
Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної
ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста,
району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права
шляхом таємного голосування строком на п’ять років. (Частина перша
статті 141 в редакції Закону N 2222–IV (2222–15) від 08.12.2004 — набирає чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України, об249
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раною у 2006 році) Територіальні громади на основі загального, рівного,
прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком на чотири роки відповідно сільського, селищного та міського голову,
який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях.
(Офіційне тлумачення положень частини другої статті 141 див. у Рішенні
Конституційного Суду N 21–рп/2003 (v021p710–03) від 25.12.2003)
Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження,
порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.
Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і
очолюють виконавчий апарат ради.
Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл,
селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності,
що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
(Офіційне тлумачення частини першої статті 142 див. у Рішенні Конституційного Суду N 11–рп/2001 (v011p710–01) від 13.07.2001) Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних
засадах об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання)
комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього
відповідні органи і служби.
Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування.
Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.
Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо
або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють
майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально–економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання;
затверджують бюджети відповідних адміністративно–територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори
відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та
реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують
комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
Обласні та районні ради затверджують програми соціально–економічного
та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють
їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з кош’
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тів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації
спільних соціально–економічних і культурних програм, та контролюють
їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.
Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі
повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення
цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів
Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об’єкти державної власності.
Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.
Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень,
визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території.
Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності
Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом
порядку з одночасним зверненням до суду.
Стаття 145. Права місцевого самоврядування захищаються в судовому
порядку.
Стаття 146. Інші питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування визначаються законом.
Р о з д і л XII
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
Стаття 147. Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.
Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів
та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення
Конституції України та законів України.
Стаття 148. Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти
суддів Конституційного Суду України.
Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.
Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України,
який на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту
251
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і стаж роботи за фахом не менш як десять років, проживає в Україні протягом останніх двадцяти років та володіє державною мовою.
Суддя Конституційного Суду України призначається на дев’ять років без
права бути призначеним на повторний строк.
Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України шляхом таємного голосування лише на один
трирічний строк.
Стаття 149. На суддів Конституційного Суду України поширюються
гарантії незалежності та недоторканності, підстави щодо звільнення з посади, передбачені статтею 126 цієї Конституції, та вимоги щодо несумісності, визначені в частині другій статті 127 цієї Конституції.
Стаття 150. До повноважень Конституційного Суду України належить:
1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність):
законів та інших правових актів Верховної Ради України;
(Офіційне тлумачення положень абзацу другого пункту 1 частини першої
статті 150 див. у Рішенні Конституційного Суду N 7–рп/2002 (v007p710–
02) від 27.03.2002) актів Президента України; (Офіційне тлумачення положень абзацу третього пункту 1 частини першої статті 150 див. у Рішенні
Конституційного Суду N 7–рп/2002 (v007p710–02) від 27.03.2002) актів
Кабінету Міністрів України; правових актів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим.
Ці питання розглядаються за зверненнями: Президента України; не менш
як сорока п’яти народних депутатів України; Верховного Суду України;
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
2) офіційне тлумачення Конституції України та законів України.
З питань, передбачених цією статтею, Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є обов’язковими до виконання на території України,
остаточними і не можуть бути оскаржені.
(Офіційне тлумачення частини другої статті 150 див. у Рішенні Конституційного Суду N 15–рп/2000 (v015p710–00) від 14.12.2000)
Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням Президента
України або Кабінету Міністрів України дає висновки про відповідність
Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих
міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість.
За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України дає
’
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висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і
розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
Стаття 152. Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій
частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була
порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.
Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність із дня ухвалення Конституційним Судом
України рішення про їх неконституційність.
Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку.
Стаття 153. Порядок організації і діяльності Конституційного Суду
України, процедура розгляду ним справ визначаються законом.
Р о з д і л XIII
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Стаття 154. Законопроект про внесення змін до Конституції країни
може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України або
не менш як третиною народних депутатів України від конституційного
складу Верховної Ради України.
Стаття 155. Законопроект про внесення змін до Конституції України,
крім розділу I «Загальні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Внесення змін до Конституції України», попередньо схвалений
більшістю від конституційного складу
Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві
третини від конституційного складу Верховної Ради України.
Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I «Загальні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Внесення змін
до Конституції України» подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу
Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома
третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.
Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і
XIII цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до
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Верховної Ради України наступного скликання.
Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни
передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Стаття 158. Законопроект про внесення змін до Конституції України,
який розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий,
може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з
дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.
Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі
змінювати одні й ті самі положення Конституції України.
(Офіційне тлумачення положень частини другої статті 158 див. у Рішенні
Конституційного Суду N 8–рп/98 (v008p710–98) від 09.06.98)
Стаття 159. Законопроект про внесення змін до Конституції України
розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції. (Офіційне тлумачення статті 159 див. у
Рішенні Конституційного Суду N 8–рп/98 (v008p710–98) від 09.06.98)
Р о з д і л XIV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 160. Конституція України набуває чинності з дня її прийняття.
(Офіційне тлумачення статті 160 див. у Рішенні Конституційного Суду N
4–зп (v004p710–97) від 03.10.97)
Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом
— Днем Конституції України.
Р о з д і л XV
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції України.
2. Верховна Рада України після прийняття Конституції України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією.
Чергові вибори до Верховної Ради України проводяться у березні 1998
року.
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3. Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю
жовтня 1999 року.
4. Президент України протягом трьох років після набуття чинності Конституцією України має право видавати схвалені Кабінетом Міністрів
України і скріплені підписом Прем’єр–міністра України укази з економічних питань, не врегульованих законами, з одночасним поданням відповідного законопроекту до Верховної Ради України в порядку, встановленому статтею 93 цієї Конституції.
Такий указ Президента України вступає в дію, якщо протягом тридцяти календарних днів з дня подання законопроекту (за винятком днів міжсесійного періоду) Верховна Рада України не прийме закон або не відхилить поданий законопроект більшістю від її конституційного складу, і діє до набрання
чинності законом, прийнятим Верховною Радою України з цих питань.
5. Кабінет Міністрів України формується відповідно до цієї Конституції
протягом трьох місяців після набуття нею чинності.
6. Конституційний Суд України формується відповідно до цієї Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності. До створення
Конституційного Суду України тлумачення законів здійснює Верховна
Рада України.
7. Голови місцевих державних адміністрацій після набуття чинності цією
Конституцією набувають статусу голів місцевих державних адміністрацій згідно зі статтею 118 цієї Конституції, а після обрання голів відповідних рад складають повноваження голів цих рад.
8. Сільські, селищні, міські ради та голови цих рад після набуття чинності Конституцією України здійснюють визначені нею повноваження до
обрання нового складу цих рад у березні 1998 року.
Районні та обласні ради, обрані до набуття чинності цією Конституцією,
здійснюють визначені нею повноваження до сформування нового складу
цих рад відповідно до Конституції України.
Районні в містах ради та голови цих рад після набуття чинності цією Конституцією здійснюють свої повноваження відповідно до закону.
9. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів
функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію
попереднього слідства — до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до
сформування систем досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.
10. До прийняття законів, що визначають особливості здійснення виконавчої влади в містах Києві та Севастополі відповідно до статті 118 цієї
Конституції, виконавчу владу в цих містах здійснюють відповідні державні адміністрації.
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11. Частина перша статті 99 цієї Конституції вводиться в дію після введення національної грошової одиниці — гривні.
12. Верховний Суд України і Вищий арбітражний суд України здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства України до
сформування системи судів загальної юрисдикції в Україні відповідно до
статті 125 цієї Конституції, але не довше ніж п’ять років.
Судді всіх судів в Україні, обрані чи призначені до дня набуття чинності
цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження згідно
з чинним законодавством до закінчення строку, на який вони обрані чи
призначені.
Судді, повноваження яких закінчилися в день набуття чинності цією
Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження протягом
одного року.
13. Протягом п’яти років після набуття чинності цією Конституцією
зберігається існуючий порядок арешту, тримання під вартою і затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також порядок проведення
огляду та обшуку житла або іншого володіння особи.
14. Використання існуючих військових баз на території України для
тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на
умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України.
***
Конституція України
прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
28 червня 1996 року
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Додаток 21
Група І
На основі Конституції України складіть каталог особистих прав і свобод,
що гарантуються Основним Законом нашої держави.
Дайте відповіді на наступні запитання:
1. Які особисті права і свободи зазначені в Конституції?
2. Які передбачено обмеження особистих прав і свобод? Заради яких цінностей
ці права обмежені?
3. Яким чином положення Конституції, з якими Ви ознайомились під час роботи з Конституцією, можна використовувати з метою поновлення та захисту
прав дитини? Чому? Які із цих положень Конституції стосуються права дитини на сім’ю?

Підготуйте плакат і 10–хвилинну презентацію.
*Під час підготовки відповідей просимо аналізувати повний текст Конституції, а не тільки розділ про права і свободи.
Час на виконання завдання: 25 хвилин.
Група ІІ
На основі Конституції України складіть каталог політичних прав і свобод, що гарантуються Основним Законом нашої держави.
Дайте відповіді на наступні запитання:
1. Які політичні права і свободи зазначені в Конституції?
2. Які передбачено обмеження політичних прав і свобод? Заради яких цінностей ці права обмежені?
3. Яким чином положення Конституції, з якими Ви ознайомились під час роботи з Конституцією, можна використовувати з метою поновлення та захисту
прав дитини? Чому? Які із цих положень Конституції стосуються права дитини на сім’ю?

Підготуйте плакат і 10–хвилинну презентацію.
*Під час підготовки відповідей просимо аналізувати повний текст Конституції, а не тільки розділ про права і свободи.
Час на виконання завдання: 25 хвилин.
Група ІІІ
На основі Конституції України складіть каталог соціальних, економічних та культурних прав і свобод, що гарантуються Основним Законом нашої держави.
Дайте відповіді на наступні запитання:
1. Які соціальні, економічні та культурні права і свободи зазначені в Конституції?
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2. Які передбачено обмеження соціальних, економічних та культурних прав і
свобод? Заради яких цінностей ці права обмежені?
3. Яким чином положення Конституції, з якими Ви ознайомились під час роботи з Конституцією, можна використовувати з метою поновлення та захисту
прав дитини? Чому? Які із цих положень Конституції стосуються права дитини на сім’ю?

Підготуйте плакат і 10–хвилинну презентацію.
*Під час підготовки відповідей просимо аналізувати повний текст Конституції, а не тільки розділ про права і свободи.
Час на виконання завдання: 25 хвилин.
Група ІV
На основі Конституції України підготуйте повідомлення про механізми
захисту прав людини і основних свобод, що їх гарантує Конституція
України.
Дайте відповіді на наступні запитання:
1. Яким чином положення Конституції, з якими Ви ознайомились під час роботи з Конституцією, можна використовувати з метою поновлення та захисту
прав дитини? Чому? Які із цих положень Конституції стосуються права дитини на сім’ю?

Підготуйте плакат і 10–хвилинну презентацію.
*Під час підготовки відповідей просимо аналізувати повний текст Конституції, а не тільки розділ про права і свободи.
Час на виконання завдання: 25 хвилин.
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Додаток 22

Функції та повноваження
державних служб і органів місцевого самоврядування, які діють у
системі соціально–правового захисту сім’ї і дитинства в Україні
МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ
Відповідно до Конституції України Закон України «Про місцеві державні адміністрації» (зі змінами станом на 20.12.2005 р.) визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій.
Стаття 13. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями
До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:
1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів
громадян;
2) соціально–економічного розвитку відповідних територій;
3) бюджету, фінансів та обліку;
4) управління майном, приватизації та підприємництва;
5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і
зв’язку;
6) науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, сім’ї,
жінок, молоді та неповнолітніх;
7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
8) зовнішньоекономічної діяльності;
9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;
10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати;
11) здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями в межах, визначених Конституцією і законами України; здійснення на
відповідних територіях державного контролю за додержанням законодавства
про захист прав споживачів; за додержанням законодавства з питань науки,
мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров’я, материнства та дитинства, сім’ї, молоді та неповнолітніх, соціального захисту населення, фізичної
культури і спорту; охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці; за додержанням громадського
порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху; за
додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію.
Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання, віднесені законами до їхніх повноважень.
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Основними галузевими повноваженнями місцевих державних адміністрацій є повноваження:
1) в галузі соціально–економічного розвитку (стаття 17);
2) в галузі бюджету та фінансів (стаття 18);
3) в галузі містобудування, житлово–комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку (стаття 20);
4) в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля (стаття 21);
5) в галузі науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді (стаття 22);
6) в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення
(стаття 23);
7) в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати (стаття 24);
8) в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян (стаття 25);
9) в галузі оборонної роботи (стаття 27).
Основними повноваженнями місцевих державних адміністрацій щодо забезпечення додержання прав і свобод громадян є:
1) забезпечення виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету міністрів
України, інших органів державної влади;
2) забезпечення здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки,
громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
3) забезпечення розгляду звернень громадян та їх об’єднань, контролювання стану цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на відповідній території;
4) здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання населення;
5) реалізація державної політики в галузі науки, освіти, охорони
здоров’я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї
та молоді;
6) реалізація державної політики в галузі соціального забезпечення та
соціального захисту соціально незахищених громадян — пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей–сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку
держави; сприяння розвитку їх соціального забезпечення, правильному і
своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій та допомоги, поданню адресної соціальної допомоги та підтримки, призначенню та виплаті
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цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального
захисту;
7) виконання програми щодо обов’язковості повної загальної середньої
освіти, здійснення загального керівництва закладами науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, що належать до сфери її
управління, їх матеріально–фінансове забезпечення;
8) здійснення заходів щодо збереження мережі закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту; формування прогнозів її розвитку, врахування їх при розробці проектів та програм соціально–економічного розвитку;
9) організація роботи медичних закладів у наданні допомоги населенню,
надання у межах повноважень встановлених пільг і допомоги, пов’язаних
з охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей;
10) створення мережі, забезпечення зміцнення і розвитку матеріально–
технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них;
11) розроблення і забезпечення виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян та всебічний
розвиток їх обслуговування;
12) забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними
освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально–побутовому обслуговуванню, санаторно–курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни
та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
сприяння поданню протезно–ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню інвалідів засобами пересування і реабілітації;
13) встановлення опіки над повнолітніми дієздатними особами, які за
станом здоров’я потребують догляду;
14) забезпечення в установленому порядку надання населенню субсидій
на житлово–комунальні послуги;
15) забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю;
16) розроблення та організація виконання перспективних та поточних
територіальних програм зайнятості і заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;
17) забезпечення проведення згідно з законом оплачуваних громадських
робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;
18) забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі
шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях
усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць;
19) забезпечення виконання законодавства щодо національних меншин і
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міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання;
20) сприяння роботі творчих спілок, національно–культурних товариств,
фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських
організацій;
21) сприяння громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у поданні допомоги соціально незахищеним
громадянам;
22) участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);
23) участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та адміністративно–територіального устрою у межах, визначених законодавством;
24) розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені до її
відання, утворення адміністративних комісій та координація їх діяльності.
Стаття 38. Відносини місцевих державних адміністрацій із громадянами
Місцеві державні адміністрації забезпечують додержання прав і свобод
громадян.
Громадяни звертаються до місцевих державних адміністрацій у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень місцевих державних адміністрацій.
Посадові особи місцевих державних адміністрацій зобов’язані розглянути звернення громадян і не пізніше визначеного законом терміну прийняти рішення або дати обґрунтовану відповідь. Посадові особи проводять
особистий прийом громадян у порядку, визначеному законом.
Рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути
оскаржені Президенту України, органу виконавчої влади вищого рівня,
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або до суду.
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
(стаття 5; зі змінами станом на 22.12.2005 р.) система місцевого самоврядування охоплює: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду;
сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення.
У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або
міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватися районні в
місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету.
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Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання,
віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їхнього відання.
Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються
цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють
самостійно і відповідають за свою діяльність відповідно до закону.
Органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися окремі
повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
Органи місцевого самоврядування з урахуванням місцевих умов і особливостей можуть перерозподіляти між собою на підставі договорів окремі
повноваження та власні бюджетні кошти.
Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення) рада може
наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення,
передавати їм відповідні кошти, а також матеріально–технічні та інші
ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень, здійснює контроль
за їх виконанням.
Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради мають
печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.
Основні повноваження виконавчих органів сільських,
селищних, міських рад:
у сфері соціально–економічного і культурного розвитку, планування та
обліку (стаття 27):
1) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;
2) сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам,
які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні
кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла;
3) встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних
територіальних громад;
4) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського
транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;
5) облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за
його використанням;
6) надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального
захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату;
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7) здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням
житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях,
розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності;
у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32):
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) управління закладами освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури
і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним громадам
або передані їм молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально–технічного та фінансового забезпечення;
2) забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку
їхніх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально–виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково–просвітницьких організацій;
3) створення при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної
власності фонду загальнообов’язкового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також коштів населення, інших джерел; контроль за використанням коштів цього фонду за призначенням;
4) забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому школярів;
5) вирішення питань про надання професійним творчим працівникам на
пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їхньої творчої діяльності;
6) організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать
територіальним громадам або передані їм;
7) сприяння роботі творчих спілок, національно–культурних товариств,
асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у
сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;
8) створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем
проживання населення та в місцях масового відпочинку;
б) делеговані повноваження:
1) забезпечення у межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти та медичного обслуговування на відповідній території, можливості навчання в школах державною та рідною мовою, вивчення рідної
мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національно–культурні товариства;
’

Book_OON_CCF.indd 264

264

10.06.2009 14:19:02

2) забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів,
укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо
удосконалення кваліфікації кадрів;
3) забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
4) організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;
5) подання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні;
6) забезпечення школярів, які навчаються в державних і комунальних
навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для
самоосвіти;
7) організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх;
8) вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне
утримання дітей–сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків,
у школах–інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу,
професійно–технічних закладах освіти та утримання за рахунок держави
осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, про надання громадянам пільг на
утримання дітей у школах–інтернатах, інтернатах при школах, а також
щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем);
9) вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами
культури, фізкультури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових
умовах;
у сфері соціального захисту населення (стаття 34):
а) власні і(самоврядні) повноваження:
1) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень
додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального
захисту населення;
2) вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги
інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім’ям
у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального
ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва;
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3) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів
будинків–інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також
безоплатного харчування;
4) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів
ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів
війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених
законодавством;
б) делеговані повноваження:
1) підготовка і подання на затвердження ради територіальних програм
зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні територіальних програм зайнятості населення, що затверджуються відповідно районними, обласними радами;
2) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо
поліпшення житлових і матеріально–побутових умов інвалідів, ветеранів
війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій,
військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас
або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу
в цьому, дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в
сім’ї громадян;
3) вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства;
4) вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і
піклування;
5) подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха;
6) вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством;
7) організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у
вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до комунальної власності, а також за договорами — на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;
8) здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях, а також за якістю проведення атестації
’
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робочих місць, за умовами праці та надання працівникам відповідно до
законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах;
9) участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній
території; реєстрація колективних договорів і угод, здійснення контролю
за їх виконанням;
10) встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати
щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду;
11) здійснення контролю за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про
наявність вільних робочих місць (посад); організація інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках;
12) бронювання в порядку, встановленому законом, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності робочих місць, призначених для працевлаштування осіб, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту і не спроможні конкурувати на ринку праці,
визначення нормативів таких робочих місць; прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих
місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація професійної підготовки цих осіб; погодження проведення ліквідації таких робочих місць;
13) державна реєстрація місцевих благодійних організацій і фондів, інших неприбуткових організацій.
До відання виконавчих органів сільських, селищних рад, крім повноважень, зазначених вище, належить також вирішення питань щодо
надання працівникам освіти, культури, охорони здоров’я, іншим
категоріям громадян, які працюють у сільській місцевості, встановлених
законодавством пільг.
Щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян (стаття 38):
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого
самоврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої
міліції, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально–технічного забезпечення їхньої діяльності, створення для них необхідних житлово–побутових умов;
2) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури;
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3) внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад і
їхніх виконавчих органів, прийняті в межах їхніхі повноважень;
4) звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої
влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
5) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства комунальної аварійно–рятувальної служби, що
утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про
чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема
щодо матеріально–технічного забезпечення їхньої діяльності, створення
для них необхідних житлово–побутових умов;
6) централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних
документів, що не належать до Національного архівного фонду;
б) делеговані повноваження:
1) забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян,
здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах
та організаціях незалежно від форм власності;
2) вжиття у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій необхідних заходів щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їхнього
здоров’я, збереження матеріальних цінностей;
3) вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів,
маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових
заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку;
4) розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом
до їх відання; утворення адміністративних комісій та комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування їхньої діяльності;
5) вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання,
реєстрація актів громадянського стану (за винятком виконавчих органів
міських (крім міст обласного значення) рад);
6) здійснення в установленому порядку державної реєстрації підприємств
та інших суб’єктів підприємницької діяльності, розташованих на відповідній території, а також положень про організації орендарів;
7) реєстрація у встановленому порядку місцевих об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації населення, які створюються і діють
відповідно до законодавства.
’
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До відання виконавчих органів міських (за винятком міст районного значення) рад, крім повноважень, зазначених вище, належить:
1) утворення комісій у справах неповнолітніх та спостережної, спрямування їхньої діяльності;
2) сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні додержання правил паспортної системи та інші.
Повноваження органів самоорганізації населення
Відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення»
(стаття 14) органу самоорганізації населення у межах території його
діяльності під час його утворення можуть надаватися такі повноваження:
1) представляти разом із депутатами інтереси жителів будинку, вулиці,
мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;
2) сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів
Президента України та органів виконавчої влади, рішень місцевих рад
та їх виконавчих органів, розпоряджень сільського, селищного, міського
голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, рішень, прийнятих місцевими референдумами;
3) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха,
будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів
загального користування із дотриманням встановленого законодавством
порядку проведення таких робіт; обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо;
4) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації
населення, житлово–комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;
5) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям
культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно–освітньої,
спортивно–оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту тощо;
6) організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям
загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим
та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям–сиротам та
дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих
питань до органів місцевого самоврядування;
7) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;
8) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;
269

Book_OON_CCF.indd 269

10.06.2009 14:19:03

9) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації. населення тощо.
ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
Об’єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх
прав і свобод.
Об’єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд,
спілка тощо), відповідно до цього Закону визнається політичною партією
або громадською організацією.
Громадські організації
Громадською організацією є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно–культурних, спортивних та інших спільних інтересів.
Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, зареєстровані об’єднання громадян користуються правом:
1) виступати учасником цивільно–правових відносин, набувати майнові
і немайнові права;
2) представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси
своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
3) брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори,
мітинги, демонстрації тощо);
4) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання
громадян, надавати допомогу в їх створенні;
5) створювати установи та організації;
6) одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і
завдань;
7) вносити пропозиції до органів влади і управління;
8) розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та завдання;
9) засновувати засоби масової інформації.
У порядку, передбаченому законодавством, політичні партії також мають право:
1) брати участь у виробленні державної політики;
2) брати участь у формуванні органів влади, представництва в їх складі;
3) доступу під час виборчої кампанії до державних засобів масової інформації.
Об’єднання громадян користуються іншими правами, передбаченими законами України.
’
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Молодіжні та дитячі громадські організації
Молодіжні та дитячі громадські організації та їхні спілки не можуть утворювати та вступати у виборчі блоки.
Молодіжні громадські організації можуть вступати у виборчі коаліції.
Молодіжні та дитячі громадські організації залучаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування до розроблення і обговорення проектів рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді.
Благодійні організації
Благодійництво, благодійна діяльність здійснюються на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування. Діяльність благодійників і
благодійних організацій має суспільний характер, що не суперечить їх
взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання
державної допомоги.
Фізичні та юридичні особи можуть займатися благодійництвом самостійно або разом з відповідними благодійними організаціями, зареєстрованими у встановленому законодавством порядку.
Президент України, депутати, посадові і службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також члени їхніх сімей можуть займатися благодійництвом і благодійною діяльністю тільки
в межах отриманих і задекларованих доходів.
Благодійництво, благодійна діяльність здійснюються у таких основних
напрямах:
1) сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально–економічного становища;
2) поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх
прав і законних інтересів;
3) подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного
лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;
4) сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково–освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням;
5) сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно–культурного розвитку, доступу всіх верств населення, особливо
малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
6) подання допомоги талановитій творчій молоді;
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7) сприяння охороні та збереженню культурної спадщини, історико–культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;
8) подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
9) сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури,
спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у поданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за
хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують
соціальної підтримки та піклування;
10) сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям.
Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні і міжнародні організації мають право здійснювати благодійництво та благодійну діяльність на території України. Однією із форм благодійництва є гуманітарна
й інша матеріальна допомога, порядок та здійснення якої на території
України визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції України та законів України.
Товариство Червоного Хреста України
Товариство Червоного Хреста України (далі — Товариство) є всеукраїнською добровільною громадською гуманітарною організацією.
Товариство допомагає державі у наданні медичної і гуманітарної допомоги
під час збройних конфліктів та в мирний час, бере участь у наданні міжнародної допомоги у разі катастроф і надзвичайних ситуацій, забезпечує медико–соціальну допомогу найменш соціально захищеним верствам населення.
Товариство у процесі своєї діяльності:
1) здійснює збір різних видів гуманітарної допомоги від юридичних і фізичних осіб України, іноземних осіб, осіб без громадянства, міжнародних
організацій для адресатів на території України; бере участь у розподілі
гуманітарної допомоги, отриманої із зазначених вище джерел;
2) здійснює діяльність, що випливає з Женевських конвенцій з питань
надання допомоги пораненим, хворим та іншим особам, які постраждали
під час збройних конфліктів;
3) співпрацює із закладами охорони здоров’я України, епідеміологічною
службою України, спеціалізованими підрозділами уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і
медичною службою Збройних сил України;
4) співпрацює з державними органами з питань розміщення, транспортування, медичного та іншого обслуговування суб’єктів гуманітарної допомоги;
’
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5) співпрацює з державними органами системи соціального забезпечення
з питань надання допомоги соціально незахищеним верствам населення;
6) створює загони першої допомоги під час збройних конфліктів і стихійного лиха, здійснює пошук поранених і загиблих внаслідок катастроф,
стихійних лих, збройних конфліктів, встановлює місця їх поховання, надає допомогу в цьому державним установам;
7) організовує роботу недержавної добровільної служби невідкладної допомоги Товариства, яка є складовою частиною системи Товариства, забезпечує життєдіяльність таборів для поранених та потерпілих і надає населенню в конкретній надзвичайній ситуації необхідну безоплатну санітарну та медико–соціальну допомогу; бере участь в організації безоплатної
підготовки населення (в першу чергу молоді) з питань надання першої
медичної (санітарної) допомоги;
8) сприяє органам державної влади і органам місцевого самоврядування
в транспортуванні, прийнятті та розміщенні евакуйованого населення і
біженців, наданні їм безоплатної медико–соціальної допомоги;
9) бере участь у виконанні Національної і місцевих (регіональних) програм розвитку донорства крові та її компонентів; разом з органами і закладами охорони здоров’я здійснює роботу щодо залучення громадян до лав
донорів крові та її компонентів;
10) надає безоплатну санітарну та медико–соціальну допомогу самотнім
непрацездатним громадянам похилого віку, дітям–сиротам, інвалідам,
безпритульним, немічним та іншим соціально незахищеним верствам населення, які потребують турботи і підтримки, як у межах пожертвувань
та гуманітарної допомоги, так і за рахунок створюваних Товариством
доброчинних, благодійних фондів;
11) сприяє реалізації загальнодержавних та місцевих (регіональних) програм, спрямованих на охорону здоров’я і надання допомоги незахищеним
малозабезпеченим верствам населення, співпрацює для виконання цих
завдань з іншими організаціями та установами;
12) представляє і захищає законні права та інтереси свої, а також своїх
членів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування,
органах судової влади;
13) бере участь в організації та проведенні масових заходів гуманітарного
та доброчинного характеру;
14) засновує засоби масової інформації, видає друковану та поліграфічну
продукцію, створює фільми, влаштовує виставки тощо;
15) створює лікарні, аптеки, притулки, їдальні для бідних;
16) проводить роботу по розшуку могил військовополонених та громадян,
які пропали безвісти внаслідок надзвичайних ситуацій.

273

Book_OON_CCF.indd 273

10.06.2009 14:19:04

ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Відповідно до Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (зі змінами, внесеними згідно із Законами № 2353–IV від 18.01.2005,
ВВР, 2005, № 10, ст.191 № 3167–IV від 01.12.2005) центри соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді — спеціальні заклади, що надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних
життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
Основні напрями державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми
та молоддю:
1) визначення правових засад соціальної роботи з дітьми та молоддю;
2) розроблення та реалізація державних, галузевих, регіональних програм соціального становлення і соціальної підтримки дітей та молоді;
3) створення сприятливих умов для гармонійного розвитку дітей та молоді, задоволення потреб у добровільному виборі виду діяльності, не забороненому законодавством, активної участі в творчій, культурологічній,
спортивній і оздоровчій діяльності;
4) консультування і надання соціальних послуг, соціально–медичної,
психолого–педагогічної, правової, інформаційної та інших видів соціальної допомоги;
5) здійснення соціального менеджменту щодо організації діяльності органів виконавчої влади, громадських організацій, спрямованої на подолання соціальних проблем;
6) здійснення соціально–профілактичної роботи щодо запобігання наслідкам негативних явищ та подолання таких наслідків;
7) розроблення та здійснення комплексу реабілітаційних заходів щодо
відновлення соціальних функцій, психологічного та фізичного стану дітей та молоді, які зазнали жорстокості, насильства, потрапили в екстремальні ситуації;
8) сприяння дитячим і молодіжним організаціям, іншим об’єднанням
громадян, фізичним особам у реалізації ними власних соціально значущих ініціатив і проектів;
9) забезпечення дотримання соціальних стандартів і нормативів умов життєдіяльності, морального, психологічного та фізичного стану дітей та молоді;
10) здійснення кадрового, науково–методичного, фінансового, матеріально–технічного, інформаційного та інших видів забезпечення соціальної роботи;
11) сприяння розвитку та підтримка волонтерського руху;
12) встановлення та зміцнення зв’язків із соціальними службами для молоді за кордоном, інтеграція в міжнародну систему соціальної роботи з
молоддю;
’
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13) здійснення комплексу медико–соціальних та реабілітаційних заходів
щодо адаптації в суспільстві дітей з вадами фізичного та розумового розвитку;
14) здійснення соціального супроводу дітей, сімей і молоді, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, а також прийомних сімей і дитячих
будинків сімейного типу.
ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СПРАВАХ СІМ’Ї ТА МОЛОДІ
Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» (із змінами станом на
01.12.2005 р.), головними завданнями органів виконавчої влади у справах сім’ї та молоді є:
1) розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності,
громадськими організаціями заходів щодо забезпечення прав, свобод і
законних інтересів неповнолітніх, запобігання вчиненню ними правопорушень; контроль за виконанням цих заходів;
2) координація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та
організації роботи щодо запобігання бездоглядності і правопорушенням
серед них, соціальної адаптації неповнолітніх, які відбували покарання у
виді позбавлення волі на певний строк;
3) здійснення контролю за умовами утримання і виховання неповнолітніх у спеціальних установах для неповнолітніх, організацією виховної
роботи в навчальних закладах і за місцем проживання;
4) здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від
форми власності;
5) ведення державної статистики щодо неповнолітніх відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;
6) подання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної
допомоги, консультацій з питань соціального захисту і профілактики
правопорушень серед неповнолітніх;
7) вирішення питання щодо організації оздоровлення та дозвілля неповнолітніх.
Органи виконавчої влади у справах сім’ї та молоді мають право:
1) приймати з питань, віднесених до їх компетенції, рішення, які є
обов’язковими для виконання органами виконавчої влади, органами міс275
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цевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями
незалежно від форми власності, посадовими особами і громадянами;
2) звертатися у разі порушення прав та інтересів неповнолітніх, а також з
питань працевлаштування, подання їм іншої допомоги до відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності;
3) перевіряти стан виховної роботи з неповнолітніми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, де працюють неповнолітні;
4) перевіряти умови утримання і виховання неповнолітніх у спеціальних
установах для неповнолітніх;
5) ставити перед відповідними органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних
стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї
та молоді, Республіканським комітетом у справах сім’ї та молоді Автономної Республіки Крим, службами у справах неповнолітніх;
6) визначати потребу регіонів у створенні та функціонуванні спеціальних
установ для неповнолітніх;
7) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські проекти програм соціального спрямування з метою забезпечення та реалізації
прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання вчиненню
ними правопорушень;
8) порушувати перед відповідними органами питання про притягнення
до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх;
9) відвідувати неповнолітніх, які опинилися у складних життєвих умовах, перебувають на обліку в службі у справах неповнолітніх, за місцем
їхнього проживання, навчання, роботи, проводити відповідну профілактичну роботу щодо насильства в сім’ї.
CЛУЖБА У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ
Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» (зі змінами станом на
01.12.2005 р.), служба у справах неповнолітніх створюється відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України та іншими підзаконними актами.
Основними завданнями служби є:
1) реалізація на відповідній території державної політики з питань со’
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ціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та
вчиненню правопорушень неповнолітніми;
2) підготовка інформаційно–аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту неповнолітніх, запобігання бездоглядності та профілактики правопорушень серед них;
3) визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх
соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика
правопорушень серед неповнолітніх на відповідній території;
4) розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм
власності, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення
становища неповнолітніх, їх соціального захисту, забезпечення прав,
свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання бездоглядності та
вчинення ними правопорушень, з усунення причин, що породжують ці
явища; контроль за виконанням цих заходів;
5) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у
вирішенні питань соціальною захисту неповнолітніх та організації роботи,
спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них;
6) формування громадської думки щодо поліпшення становища неповнолітніх, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх.
Служба відповідно до покладених на неї завдань:
1) надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності,
громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їхні зусилля
у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та профілактики
правопорушень серед них;
2) подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм,
планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх та запобігання вчиненню ними
правопорушень;
3) забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту неповнолітніх і запобігання вчиненню
ними правопорушень, дотриманням законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;
4) здійснює контроль за умовами утримання і виховання неповнолітніх у
спеціальних установах для неповнолітніх, організацією виховної роботи
у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання;
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5) бере участь у правовому вихованні неповнолітніх, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку,
разом з іншими заінтересованими органами сприяє їх працевлаштуванню;
6) разом із відповідними структурними підрозділами центральних та
місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує
і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення неповнолітніми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту неповнолітніх, їхніх прав та інтересів;
7) утворює, реорганізовує і ліквідує притулки для неповнолітніх, погоджує їх утворення іншими організаціями та громадянами;
8) забезпечує здійснення на відповідній території профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню
неповнолітніми правопорушень, а також вивчення позитивного впливу
на поведінку окремих неповнолітніх сім’ї, трудових колективів підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
9) аналізує стан справ у сфері соціального захисту неповнолітніх, запобігання вчиненню ними правопорушень та подає відповідним органам,
підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції
щодо вдосконалення роботи з неповнолітніми;
10) організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами держадміністрації, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх заходи
щодо соціального захисту неповнолітніх, виявлення причин та умов, що
спричиняють дитячу бездоглядність, та профілактики правопорушень
серед неповнолітніх;
11) бере участь в утворенні разом з управлінням охорони здоров’я центрів
медико–соціальної реабілітації неповнолітніх;
12) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність відповідно до законодавства та міжнародних стандартів;
13) забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян;
14) проводить інформаційно–роз’яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації;
15) здійснює інші функції, які випливають із покладених на неї завдань,
відповідно до законодавства.
КРИМІНАЛЬНА МІЛІЦІЯ У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ
Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» (із змінами станом на
01.12.2005 р.), кримінальна міліція у справах неповнолітніх є складовою
частиною кримінальної міліції органів внутрішніх справ і створюється
на правах самостійного підрозділу в головних управліннях Міністерства
внутрішніх справ України в Криму, місті Києві, Київській області, в уп’
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равліннях Міністерства внутрішніх справ міста Севастополя, областей, в
управліннях внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України
на транспорті та в Міністерстві внутрішніх справ України.
Кримінальна міліція у справах неповнолітніх зобов’язана:
1) проводити роботу щодо запобігання правопорушенням неповнолітніх;
2) виявляти, припиняти та розкривати злочини, вчинені неповнолітніми, вживати з цією метою оперативно–розшукових і профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством;
3) розглядати у межах своєї компетенції заяви і повідомлення про правопорушення, вчинені неповнолітніми;
4) здійснювати досудову підготовку матеріалів про правопорушення,
вчинені неповнолітніми, провадити дізнання в межах, визначених кримінально–процесуальним законодавством;
5) виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень
неповнолітніми, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; брати участь у правовому вихованні неповнолітніх;
6) розшукувати неповнолітніх, які залишили сім’ї, навчально–виховні
заклади (бродяжать) та спеціальні установи для неповнолітніх;
7) виявляти дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, проституцію, пияцтво, наркоманію та жебрацтво;
8) виявляти осіб, які займаються виготовленням та розповсюдженням
порнографічної продукції, видань, що пропагують насильство, жорстокість, сексуальну розпусту;
9) вести облік неповнолітніх правопорушників, у тому числі звільнених
зі спеціальних виховних установ, з метою проведення профілактичної роботи, інформувати відповідні служби у справах неповнолітніх стосовно
цих неповнолітніх;
10) повертати до місця постійного проживання, навчання або направляти до спеціальних установ для неповнолітніх у термін не більше восьми
годин з моменту виявлення неповнолітніх, яких було підкинуто, або які
заблукали, або залишили сім’ю чи навчально–виховні заклади;
11) викликати неповнолітніх, їхніх батьків (усиновителів) або опікунів
(піклувальників), а також інших осіб у справах та інших матеріалах
про правопорушення і у разі ухилення без поважних причин від явки за
викликом — піддавати їх приводу;
12) відвідувати неповнолітніх правопорушників за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити бесіди з ними, їхніми батьками (усиновителями) або опікунами (піклувальниками);
13) отримувати від підприємств, установ та організацій незалежно від
форм власності відомості, необхідні у зв’язку з матеріалами про правопорушення, що перебувають у її провадженні;
279
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14) затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях
неповнолітніх віком до 14 років, які залишилися без опіки та піклування,
— на період до передачі їх законним представникам або до влаштування у
встановленому порядку, а неповнолітніх, які вчинили правопорушення до
досягнення віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, — до передачі їх законним представникам або направлення
до приймальників–розподільників, але не більш як на вісім годин;
15) здійснювати згідно з чинним законодавством гласні та негласні оперативно–розшукові заходи з метою розкриття злочинів, вчинених неповнолітніми або за їх участю;
16) виявляти, вести облік осіб, які втягують неповнолітніх в антигромадську діяльність;
17) проводити обшуки, вилучення та інші слідчі дії відповідно до кримінально–процесуального законодавства;
18) проводити за наявності законних підстав огляд неповнолітніх, речей,
які є при них, транспортних засобів;
19) вилучати документи і предмети, що можуть бути речовими доказами
правопорушення або використані на шкоду здоров’ю неповнолітніх;
20) складати протоколи про адміністративні правопорушення неповнолітніх, а також їхніх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), які не виконують обов’язків щодо виховання і навчання неповнолітніх, інформувати відповідні служби у справах неповнолітніх;
21) вносити підприємствам, установам та організаціям незалежно від
форм власності обов’язкові для розгляду подання про необхідність усунення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень неповнолітніми;
22) доставляти в органи внутрішніх справ на строк до трьох годин неповнолітніх, які вчинили адміністративне правопорушення, але не досягли
віку, з якого настає адміністративна відповідальність, для встановлення
особи, обставин вчинення правопорушення та передачі їх батькам чи особам, які їх замінюють;
23) негайно повідомляти органи прокуратури, а після встановлення особи
неповнолітнього відразу сповіщати батьків чи осіб, які їх замінюють, про
затримання цього неповнолітнього, у тому числі й про його адміністративне затримання;
24) повідомляти органи опіки та піклування за місцем перебування неповнолітнього про відомий факт залишення його без опіки (піклування) батьків;
25) інформувати відповідні служби у справах неповнолітніх про неповнолітніх, які затримані чи обвинувачуються у вчиненні злочинів;
26) здійснювати відповідно до законодавства заходи соціального патронажу щодо неповнолітніх, які відбували покарання у виді позбавлення
’
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волі на певний строк;
27) вести облік неповнолітніх правопорушників, які потребують медичної допомоги, у тому числі звільнених із спеціальних виховних установ, з
метою проведення профілактичної роботи, інформувати відповідні служби у справах неповнолітніх стосовно цих неповнолітніх.
Кримінальна міліція у справах неповнолітніх виконує й інші обов’язки
та має інші права, передбачені чинним законодавством.
СУДИ
Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та
спеціальні установи для неповнолітніх» (із змінами станом на 01.12.2005 р.),

суди розглядають справи:
– щодо неповнолітніх, які вчинили злочини;
– щодо неповнолітніх, які вчинили адміністративні правопорушення у
віці від 16 до 18 років;
– про поміщення неповнолітніх правопорушників до приймальників–
розподільників для неповнолітніх;
– про адміністративну відповідальність батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) неповнолітніх за невиконання ними своїх
обов’язків щодо виховання і навчання дітей;
– про обмеження батьків у дієздатності, відібрання дітей та позбавлення батьківських прав, виселення осіб, позбавлених батьківських
прав, якщо їхнє спільне проживання з дітьми, щодо яких вони позбавлені батьківських прав, неможливе;
– про поновлення батьківських прав і розв’язання спорів між батьками
щодо місця проживання неповнолітніх;
– щодо інших питань, пов’язаних з особистими, житловими і майновими правами неповнолітніх.
Справи щодо неповнолітніх, які вчинили злочини, розглядаються спеціально уповноваженими на те суддями (складом суддів) за участю представників служб у справах неповнолітніх, крім випадків, передбачених
законом.
При судах створюється інститут судових вихователів для здійснення контролю за виконанням рішень щодо неповнолітніх, який діє згідно з положенням, яке затверджується Верховним Судом України, Міністерством
юстиції України, Міністерством освіти України.
ПРОКУРАТУРА
Відповідно до статті 121 Конституції України, прокуратура України стано-

вить єдину систему, на яку покладаються:
1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках,
визначених законом;
281
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3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно–
розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
ПРИЙМАЛЬНИКИ–РОЗПОДІЛЬНИКИ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» (із змінами станом
на 01.12.2005 р.), приймальники–розподільники для неповнолітніх створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і підпорядковуються органам внутрішніх справ.
У приймальники–розподільники можуть бути доставлені неповнолітні
віком від 11 до 18 років на термін до 30 діб, які:
– вчинили правопорушення до досягнення віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, якщо є потреба
— негайно ізолювати їх (за постановою органу дізнання, слідчого,
санкціонованою прокурором, або за постановою суду);
– згідно з рішенням суду направляються у спеціальні установи для неповнолітніх;
– самовільно залишили спеціальний навчально–виховний заклад, де
вони перебували.
Не підлягають поміщенню у приймальники–розподільники неповнолітні, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння,
психічно хворі з вираженими симптомами хвороби, неповнолітні, які
вчинили правопорушення у віці, з якого за такі діяння можлива кримінальна відповідальність, крім випадків припинення кримінальної справи і направлення винних осіб у спеціальні установи для неповнолітніх за
рішенням суду.
Посадові особи приймальників–розподільників для неповнолітніх мають
право:
– вимагати від підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності відомості, необхідні для влаштування неповнолітніх, установлення їх особи, з’ясування причин бездоглядності та вчинення
правопорушень;
– викликати у разі самовільного залишення неповнолітніми загальноосвітньої школи або професійного училища соціальної реабілітації,
інших спеціальних установ для неповнолітніх їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) і представників цих закладів для
повернення неповнолітніх у сім’ю або зазначені заклади;
– проводити у разі наявності інформації про зберігання неповнолітніми
заборонених речей особистий огляд неповнолітніх, їхніх речей, посилок, передач, а також спальних та інших приміщень із складанням
протоколу про результати огляду.
’
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ПРИТУЛКИ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
СЛУЖБ У ПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ
Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах неповнолітніх
та спеціальні установи для неповнолітніх» (зі змінами станом на 01.12.2005
р.), притулки для неповнолітніх створюються службами у справах неповнолітніх відповідно до соціальних потреб кожного регіону для тимчасового
розміщення в них неповнолітніх віком від 3 до 18 років, які потребують соціального захисту держави (заблукали; були покинуті; залишилися без батьківської опіки; залишили сім’ю чи навчально–виховні заклади; вилучені
судами із сім’ї; самі звернулися по допомогу до адміністрації притулку).
Притулки для неповнолітніх можуть також створюватися за погодженням із службами у справах неповнолітніх підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями та громадянами.
Термін перебування неповнолітнього у притулку залежить від конкретних обставин, але не може перевищувати 90 діб.
Не підлягають розміщенню у притулках неповнолітні, які перебувають
у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, психічно хворі з вираженими симптомами хвороби, а також ті, які вчинили правопорушення
і щодо яких є відомості про винесене компетентними органами чи посадовими особами рішення про затримання, арешт або поміщення у приймальник–розподільник для неповнолітніх.
Основним завданням притулків для неповнолітніх є створення належних
житлово–побутових та психологічних умов для забезпечення нормальної
життєдіяльності неповнолітніх, тимчасово відчужених від сім’ї, здійснення щодо них згідно із законодавством заходів соціального патронажу,
а також надання їм можливостей для навчання, праці, змістовного дозвілля і отримання необхідної медичної допомоги.
Посадові особи притулків для неповнолітніх:
– надають неповнолітнім кваліфіковані та різнобічні (психологічні, педагогічні, медичні, юридичні) консультації залежно від конкретних
причин соціальної дискомфорту;
– сприяють у прийнятті рішення про зміну або створення нових умов
життєдіяльності неповнолітніх у сім’ї, навчально–виховних закладах, за місцем роботи та в інших сферах;
– порушують клопотання про застосування заходів громадського впливу, притягнення до кримінальної, адміністративної чи майнової відповідальності батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників),
які нехтують правами, інтересами неповнолітніх, провокують їх асоціальну поведінку, самовільне залишення сім’ї, навчально–виховних
закладів, створюють загрозу їхньому здоров’ю та інтелектуальному
розвитку.
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ОРГАНИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (із змінами станом на 20.12.2005 р.) спеціально уповноваженим центральним органом державної виконавчої влади в галузі охорони
здоров’я є Міністерство охорони здоров’я України. Безпосередню охорону здоров’я населення забезпечують санітарно–профілактичні, лікувально–профілактичні, фізкультурно–оздоровчі, санаторно–курортні, аптечні, науково–медичні та інші заклади охорони здоров’я.
Основним завданням органів і закладів охорони здоров’я є забезпечення
здорових і безпечних умов життя населення України, а саме:
1) органи охорони здоров’я здійснюють діяльність (діагностичну, лікувальну, експертну) щодо осіб, визнаних судом недієздатними внаслідок
психічних захворювань або визнаних судом обмежено дієздатними внаслідок зловживання спиртними напоями чи наркотичними речовинами, а
також щодо утримання дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, віком до трьох років у будинках дитини.
2) підтримання необхідного для здоров’я життєвого рівня населення шляхом організації натурального, в тому числі безплатного, забезпечення найбільш вразливих верств населення продуктами харчування, одягом, ліками
та іншими предметами першої необхідності; здійснення комплексу заходів
щодо задоволення життєвих потреб біженців, безпритульних та інших осіб,
які не мають певного місця проживання; безплатного надання медичної допомоги і соціального обслуговування особам, які перебувають у важкому матеріальному становищі, загрозливому для їх життя і здоров’я;
3) охорона навколишнього природного середовища шляхом захисту людей від негативного екологічного впливу, досягнення гармонійної взаємодії особи, суспільства та природи, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;
4) забезпечення санітарно–епідемічного благополуччя територій і населених пунктів шляхом забезпечення системи державних стимулів та
регуляторів, спрямованих на суворе дотримання санітарно–гігієнічних
і санітарно–протиепідемічних правил та норм, комплексу спеціальних
санітарно–гігієнічних і санітарно–протиепідемічних заходів та організацією державного санітарного нагляду;
5) створення сприятливих для здоров’я умов праці, навчання, побуту та
відпочинку, високого рівня працездатності, профілактики травматизму і
професійних захворювань, отруєнь та відвернення іншої можливої шкоди
для здоров’я шляхом встановлення єдиних санітарно–гігієнічих вимог до
організації виробничих та інших процесів, пов’язаних з діяльністю людей,
а також до якості машин, обладнання, будівель, споживчих товарів та інших об’єктів, які можуть мати шкідливий вплив на здоров’я. Всі державні
стандарти, технічні умови і промислові зразки обов’язково погоджуються
з органами охорони здоров’я в порядку, встановленому законодавством.
’
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Власники і керівники підприємств, установ і організацій зобов’язані забезпечити в їх діяльності виконання правил техніки безпеки, виробничої
санітарії та інших вимог щодо охорони праці, передбачених законодавством про працю, не допускати шкідливого впливу на здоров’я людей та
навколишнє середовище. Держава забезпечує нагляд і контроль за створенням сприятливих для здоров’я умов праці, навчання, побуту і відпочинку, сприяє громадському контролю з цих питань;
5) збереження генофонду народу України, запобігання демографічній
кризі, забезпечення здоров’я майбутніх поколінь і профілактики спадкових захворювань шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на
усунення факторів, що шкідливо впливають на генетичний апарат людини, а також створення системи державного генетичного моніторингу, організації медико–генетичної допомоги населенню, сприяння збагаченню
і поширенню наукових знань у галузі генетики і демографії. Забороняється медичне втручання, яке може викликати розлад генетичного апарату
людини;
6) забезпечення планомірного науково обґрунтованого попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань.
Особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань, небезпечних
для населення, усуваються від роботи та іншої діяльності, яка може сприяти поширенню інфекційних хвороб, і підлягають медичному нагляду і
лікуванню за рахунок держави з виплатою в разі потреби допомоги по
соціальному страхуванню. Щодо окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов’язкові медичні огляди,
профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи в порядку,
встановленому законами України;
7) організація профілактичних медичних оглядів неповнолітніх, вагітних жінок, працівників підприємств, установ і організацій зі шкідливими і небезпечними умовами праці, військовослужбовців та осіб, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення
або підвищеною небезпекою для навколишніх. Власники та керівники
підприємств, установ і організацій несуть відповідальність за своєчасність проходження своїми працівниками обов’язкових медичних оглядів
та за шкідливі наслідки для здоров’я населення, спричинені допуском до
роботи осіб, які не пройшли обов’язкового медичного огляду;
8) сприяння утвердженню здорового способу життя населення шляхом
поширення наукових знань з питань охорони здоров’я, організації медичного, екологічного і фізичного виховання, здійснення заходів, спрямованих на підвищення гігієнічної культури населення, створення необхідних умов, в тому числі медичного контролю, для заняття фізкультурою, спортом і туризмом, розвиток мережі лікарсько–фізкультурних
закладів, профілакторіїв, баз відпочинку та інших оздоровчих закладів,
на боротьбу із шкідливими для здоров’я людини звичками, встановлення
системи соціально–економічного стимулювання осіб, які ведуть здоро285
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вий спосіб життя. В Україні проводиться державна політика обмеження
куріння та вживання алкогольних напоїв. Реклама тютюнових виробів,
алкогольних напоїв та інших товарів, шкідливих для здоров’я людини,
здійснюється відповідно до Закону України «Про рекламу».
Основними напрямами діяльності органів охорони здоров’я є:
– надання лікувально–профілактичної допомоги громадянам України;
– охорона здоров’я матері і дитини;
– медико–санітарне забезпечення санаторно–курортної діяльності та
відпочинку.
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
Освіта — основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального,
економічного розвитку суспільства і держави.
Відповідно до Закону України «Про освіту» (із змінами станом на
01.12.2005 р.) метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості
та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування
громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства
кваліфікованими фахівцями. Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями
і народами.
Навчальні заклади в Україні незалежно від форм власності відокремлені
від церкви (релігійних організацій), мають світський характер, крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями.
В Україні для управління освітою створюються система державних органів управління і органи громадського самоврядування. Органи управління освітою і громадського самоврядування діють у межах повноважень, визначених законодавством.
До державних органів управління освітою в Україні належать:
– Міністерство освіти України;
– міністерства і відомства України, яким підпорядковані навчальні заклади;
– Вища атестаційна комісія України;
– Міністерство освіти Автономної Республіки Крим;
– місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.
Міністерство освіти україни
Є центральним органом державної виконавчої влади, який здійснює
керівництво у сфері освіти. Міністерство освіти України:
1) бере участь у визначенні державної політики в галузі освіти, науки,
’
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професійної підготовки кадрів, розробляє програми розвитку освіти, державні стандарти освіти;
2) встановлює державні стандарти знань з кожного предмета;
3) визначає мінімальні нормативи матеріально–технічного, фінансового
забезпечення навчальних закладів;
4) здійснює навчально–методичне керівництво, контроль за дотриманням державних стандартів освіти, державне інспектування;
5) забезпечує зв’язок із навчальними закладами, державними органами
інших країн з питань, які входять до його компетенції;
6) проводить акредитацію вищих та професійно–технічних навчальних
закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, видає їм ліцензії, сертифікати;
7) формує і розміщує державне замовлення на підготовку спеціалістів з
вищою освітою;
8) розробляє умови прийому до навчальних закладів;
9) забезпечує випуск підручників, посібників, методичної літератури;
10) розробляє проекти положень про навчальні заклади, що затверджуються Кабінетом Міністрів України;
11) організовує атестацію педагогічних і науково–педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та
вчених звань;
12) разом з іншими міністерствами і відомствами, яким підпорядковані
навчальні заклади, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим
реалізує державну політику в галузі освіти, здійснює контроль за її практичним втіленням, дотриманням актів законодавства про освіту в усіх
навчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування;
13) здійснює керівництво державними навчальними закладами;
14) забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно–оздоровчої і спортивної роботи в навчальних закладах усіх типів і рівнів акредитації, здійснює науково–методичне забезпечення цієї роботи в
ході навчального процесу і в поза навчальний час.
Місцеві органи державної виконавчої влади
та органи місцевого самоврядування
Здійснюють державну політику в галузі освіти і в межах їх компетенції:
1) встановлюють, не нижче визначених Міністерством освіти України мінімальних нормативів, обсяги бюджетного фінансування навчальних закладів, установ, організацій системи освіти, що є комунальною власністю,
та забезпечують фінансування витрат на їх утримання;
2) забезпечують розвиток мережі навчальних закладів та установ, органі-
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зацій системи освіти, зміцнення їхньої матеріальної бази, господарське
обслуговування;
3) здійснюють соціальний захист працівників освіти, дітей, учнівської і
студентської молоді, створюють умови для їхнього виховання, навчання і
роботи відповідно до нормативів матеріально–технічного та фінансового
забезпечення;
4) організовують облік дітей дошкільного та шкільного віку, контролюють виконання вимог щодо навчання дітей у навчальних закладах;
5) вирішують у встановленому порядку питання, пов’язані з опікою і
піклуванням про неповнолітніх, які залишилися без піклування батьків,
дітей–сиріт, захист їх прав, надання матеріальної та іншої допомоги;
6) створюють належні умови за місцем проживання для виховання дітей,
молоді, розвитку здібностей, задоволення їхніх інтересів;
7) забезпечують у сільській місцевості регулярне безкоштовне підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних працівників;
8) організовують професійне консультування молоді та продуктивну працю учнів;
9) визначають потреби, обсяги і розробляють пропозиції щодо державного замовлення на підготовку робітничих кадрів для регіону;
10) вирішують у встановленому порядку питання, пов’язані з наданням
особам, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення
волі на певний строк, можливості здобувати загальну середню освіту.
Місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування створюються відповідні органи управління освітою,
діяльність яких спрямовується на:
1) управління навчальними закладами, що є комунальною власністю;
2) організацію навчально–методичного забезпечення навчальних закладів, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію у порядку, встановленому Міністерством освіти України;
3) координацію дій педагогічних, виробничих колективів, сім’ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;
4) визначення потреб, розроблення пропозицій щодо державного контракту і формування регіонального замовлення на педагогічні кадри, укладання договорів на їх підготовку;
5) контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти,
атестацію навчальних закладів, що є комунальною власністю.
Місцеві органи управління освітою у здійсненні своїх повноважень підпорядковані місцевим органам державної виконавчої влади, органам міс’

Book_OON_CCF.indd 288

288

10.06.2009 14:19:07

цевого самоврядування та відповідним державним органам управління
освітою у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Навчальний заклад:
1) забезпечує єдність навчання і виховання;
2) охороняє життя і здоров’я учнів (вихованців), педагогічних та інших
працівників загальноосвітнього навчального закладу;
3) формує в учнів (вихованців) засади здорового способу життя, гігієнічні
навички;
4) видає документи про освіту встановленого зразка;
5) здійснює інші повноваження відповідно до статуту загальноосвітнього
навчального закладу.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ
Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» (зі змінами
станом на 17.11.2005 р.) для реалізації державної політики зайнятості населення, професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово не працюючих громадян у
порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, створюється державна служба зайнятості, діяльність якої здійснюється під керівництвом
Міністерства праці та соціальної політики України, місцевих державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
Державна служба зайнятості складається з:
Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики
України, центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, р–них, міських і районних у містах центрів зайнятості, центрів організації професійного навчання незайнятого населення і центрів професійної орієнтації населення, інспекцій із контролю
за додержанням законодавства про зайнятість населення.
До складу державної служби зайнятості входять також навчальні заклади професійної підготовки незайнятого населення, інформаційно–
обчислювальні центри, територіальні та спеціалізовані бюро зайнятості,
центри реабілітації населення, підприємства, установи і організації, підпорядковані службі зайнятості.
Послуги, пов’язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються державною службою безплатно. У складі державної служби зайнятості створюється інспекція, що здійснює контроль за виконанням законодавства про
зайнятість підприємствами, установами й організаціями, незалежно від
форм власності і господарювання, фермерами та іншими роботодавцями.
Обов’язки і права державної служби зайнятості (стаття 19 Закону України «Про зайнятість населення»)
1) аналізує і прогнозує попит та пропозицію на робочу силу, інформує населення й державні органи управління про стан ринку праці;
289
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2) консультує громадян, власників підприємств, установ і організацій або
уповноважені ними органи, які звертаються до служби зайнятості, про
можливість одержання роботи і забезпечення робочою силою, вимоги, що
ставляться до професії, та з інших питань, що є корисними для сприяння
зайнятості населення;
3) веде облік вільних робочих місць і громадян, які звертаються з питань
працевлаштування;
4) здійснює у порядку, встановленому законодавством, збір та опрацювання адміністративних даних, які відображають стан ринку праці та
становище у сфері зайнятості населення;
5) подає допомогу громадянам у підборі підходящої роботи і власникам
підприємств, установ, організацій або уповноваженим ними органам у
підборі необхідних працівників;
6) організує при потребі професійну підготовку і перепідготовку громадян у системі служби зайнятості або направляє їх до інших навчальних
закладів, що ведуть підготовку та перепідготовку працівників, сприяє
підприємствам у розвиткові та визначенні змісту курсів навчання й перенавчання;
7) надає послуги по працевлаштуванню та професійній орієнтації працівникам, які бажають змінити професію або місце роботи (у зв’язку з пошуками високооплачуваної роботи, зміною умов і режиму праці тощо),
вивільнюваним працівникам і незайнятому населенню;
8) реєструє безробітних і подає їм у межах своєї компетенції допомогу, в
т. ч. і грошову;
9) бере участь у підготовці перспективних і поточних державної і територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності
різних груп населення від безробіття.
Державна служба зайнятості має право:
1) одержувати від підприємств, установ і організацій, незалежно від
форм власності, адміністративні дані по наявність вакантних робочих
місць, характер і умови праці на них, про всіх вивільнюваних, прийнятих і звільнених працівників та інформацію про передбачувані зміни в
організації виробництва і праці, інші заходи, що можуть призвести до
вивільнення працівників;
2) розробляти і вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій,
виконавчих органів відповідних рад пропозиції про встановлення для
підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, квоти
прийняття на роботу осіб, які потребують соціального захисту і нездатні
на рівних умовах конкурувати на ринку праці, та направляти таких громадян для їх працевлаштування;
3) направляти для працевлаштування на підприємства, в установи і ор’
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ганізації всіх форм власності при наявності там вільних робочих місць
(вакантних посад) громадян, які звертаються до служби зайнятості, відповідно до рівня їхньої освіти і професійної підготовки;
4) направляти безробітних громадян за їхнім бажанням на оплачувані
громадські роботи;
5) укладати за дорученням підприємств, установ і організацій всіх форм
власності договори з громадянами при їх працевлаштуванні з попереднім
(у разі потреби) професійним навчанням, оплатою вартості проїзду, добових, а також подавати допомогу при переїзді на нове місце проживання та
праці за рахунок коштів підприємств, установ і організацій;
6) розпоряджатися в установленому законодавством порядку коштами
фонду сприяння зайнятості;
7) оплачувати вартість професійної підготовки осіб, працевлаштування
яких потребує здобуття нової професії (спеціальності), а також установлювати їм на період навчання матеріальної допомоги у розмірах, передбачених законодавством України про зайнятість населення;
8) в установленому законодавством порядку подавати громадянам допомогу по безробіттю та матеріальну допомогу по безробіттю, припиняти і
відкладати їх виплати;
9) вносити пропозиції до місцевих державних адміністрацій, виконавчих
органів відповідних рад про зупинення на строк до 6 місяців рішення підприємств про вивільнення працівників у разі утруднення їх наступного
працевлаштування з одночасною частковою або повною компенсацією
витрат підприємств, викликаних цією відстрочкою, у порядку, визначеному законодавством України;
10) стягувати з підприємств, установ і організацій, незалежно від форм
власності, суми прихованих або занижених обов’язкових зборів та недоїмок до державного фонду сприяння зайнятості населення;
11) компенсувати до 50 процентів витрат підприємствам, установам і організаціям на перепідготовку працівників, які підлягають скороченню
у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, за умови їх працевлаштування.
Розміри витрат та джерела їх фінансування у випадках, передбачених
цим пунктом, визначаються відповідно до законодавства України рішеннями місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування за поданням координаційних комітетів сприяння зайнятості.
ОРГАНИ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ
Відповідно до Закону України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» акти громадянського стану — це засвідчені державою факти народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення
батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові. Вони є юридичними
291
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фактами, з якими закон пов’язує виникнення, зміну або припинення
відповідних прав та обов’язків. Акти громадянського стану підлягають
обов’язковій реєстрації в органах реєстрації актів громадянського стану.
Діяльність органів реєстрації актів громадянського стану ґрунтується
на принципах додержання законності, захисту прав і законних інтересів
громадян та держави, додержання таємниці реєстрації актів громадянського стану, своєчасного і належного документального оформлення проведеної реєстрації. Інформація, яка міститься в акті громадянського стану,
є конфіденційною, має обмежений доступ і розголошенню не підлягає.
Завданнями органів реєстрації актів громадянського стану є:
1) забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації актів громадянського стану;
2) внесення до актових записів необхідних змін, доповнень та виправлень;
3) поновлення втрачених і анулювання повторно складених актових записів;
4) видача громадянам свідоцтв про реєстрацію;
5) збереження архівного фонду.
ОРГАНИ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ
Опіка (піклування) є особливою формою державної турботи про неповнолітніх дітей, що залишились без піклування батьків, та повнолітніх
осіб, які потребують допомоги щодо забезпечення їхніх прав та інтересів.
Опіка (піклування) встановлюється для забезпечення виховання неповнолітніх дітей, які внаслідок смерті батьків, хвороби батьків або позбавлення їх батьківських прав чи з інших причин залишились без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав та
інтересів цих дітей. Опіка (піклування) встановлюється також для захисту особистих і майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом
здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої
обов’язки. Опіка може встановлюватись і над майном у передбачених законом випадках.
Органами, які ухвалюють рішення щодо опіки і піклування, є:
1) районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі комітети міських, районних у містах, сільських, селищних
рад. Безпосереднє ведення справ щодо опіки і піклування покладається
у межах їх компетенції на відповідні відділи й управління місцевої державної адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчих комітетів міських чи районних у містах рад;
2) у селищах і селах справами опіки і піклування безпосередньо відають
виконавчі комітети сільських і селищних рад;
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3) органи освіти здійснюють діяльність з питань виявлення, обліку та
передачі дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до
дитячих будинків, шкіл–інтернатів різних профілів, на усиновлення, під
опіку (піклування) та з інших питань, що належать до їх компетенції;
4) органи в справах сім’ї та молоді, служби в справах неповнолітніх здійснюють діяльність з питань виявлення, обліку та тимчасового влаштування безпритульних дітей, влаштування дітей–сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, що утримуються в державних дитячих закладах, на виховання в сім’ї (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу)
та з інших питань, що належать до їх компетенції;
5) органи соціального захисту населення здійснюють діяльність щодо забезпечення догляду, надання соціально–побутового та медичного обслуговування громадянам похилого віку, інвалідам і дітям з вадами фізичного
та розумового розвитку, які цього потребують;
Органи опіки та піклування здійснюють свою діяльність відповідно
до чинного законодавства. Для допомоги в роботі при органах опіки та
піклування створюються опікунські ради, що мають дорадчі функції і
до складу яких входять депутати, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і громадськості.
Обов’язки секретаря опікунської ради виконує штатний інспектор опікунської ради.
Органи опіки та піклування відповідно до покладених на них завдань та
розподілу повноважень між структурними підрозділами відповідних управлінь і відділів місцевої державної адміністрації:
1) вирішують питання про встановлення і припинення опіки та піклування;
2) ведуть облік щодо осіб, які потребують опіки (піклування);
3) здійснюють нагляд за діяльністю опікунів і піклувальників;
4) забезпечують тимчасове влаштування неповнолітніх непрацездатних
осіб, які потребують опіки (піклування);
5) розглядають звернення дітей щодо неналежного виконання батьками (одним з них) обов’язків з виховання або щодо зловживання батьків
своїми правами;
6) вирішують згідно з чинним законодавством питання щодо грошових
виплат дітям, які перебувають під опікою (піклуванням);
7) розглядають спори, пов’язані з вихованням неповнолітніх дітей;
8) розглядають скарги на дії опікунів (піклувальників);
9) вирішують питання щодо забезпечення житлом сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які закінчили навчально–виховні
заклади і не мають житла;
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10) вживають заходи щодо захисту особистих та майнових прав неповнолітніх дітей і осіб, які перебувають під опікою (піклуванням);
11) беруть участь у розгляді судами спорів, пов’язаних із захистом прав
неповнолітніх дітей та осіб, які перебувають під опікою (піклуванням);
12) установлюють опіку над майном у передбачених законом випадках;
13) оформлюють належні документи щодо особи підопічного та щодо майна, над яким установлюється опіка;
14) охороняють та зберігають житло і майно підопічних і визнаних безвісно відсутніми;
15) провадять іншу діяльність щодо забезпечення прав та інтересів неповнолітніх дітей та повнолітніх осіб, які потребують опіки і піклування.
Рішення органів опіки і піклування про призначення чи звільнення опікунів
і піклувальників від виконання своїх обов’язків, а також з інших питань опіки і піклування можуть бути оскаржені в установленому законом порядку.
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Управління здійснює керівництво у сфері соціального забезпечення населення та соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, дітей–сиріт, одиноких матерів, багатодітних, а також
малозабезпечених сімей з дітьми, інших соціально незахищених громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави
(далі — соціально незахищені громадяни).
Основними завданнями управління є:
надання адресної соціальної допомоги і підтримки
малозабезпеченим громадянам і сім’ям з дітьми, призначення та
виплата цільової грошової допомоги на прожиття, здійснення компенсаційних заходів соціального захисту населення;
Управління відповідно до покладених на нього завдань:
– приймає подання, заяви та інші документи, на підставі яких призначає
державні пенсії та допомогу, проводить перерахунок раніше призначених пенсій та допомоги, видає пенсійні посвідчення, особові книжки
матерям, які отримують щомісячну допомогу;
– надає правову допомогу підприємствам, установам, організаціям усіх
форм власності у підготовці документів для призначення пенсій працівникам і членам їхніх сімей, а також сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення пенсій та допомоги;
– забезпечує надання адресної цільової грошової і натуральної допомоги
малозабезпеченим громадянам, а також допомоги сім’ям з дітьми;
– здійснює в установленому порядку компенсаційні виплати малозабезпеченим громадянам;
’
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Управління має право:
– здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, іншим громадянам, пільг, установлених їм відповідно до законодавства.
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, провадить
збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує
документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України. Діяльність Пенсійного
фонду України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра праці та соціальної політики України.
Основними завданнями Пенсійного фонду України є:
– забезпечення збирання та акумулювання коштів, призначених для
пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших соціальних
виплат, що здійснюються з коштів Пенсійного фонду України; (абзац
третій пункту 3 зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 34/2004 від 12.01.2004);
– здійснює відповідно до законодавства та міжнародних договорів України переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон та виплати пенсій пенсіонерам іноземних
держав, які постійно проживають в Україні.
ПАСПОРТНА СЛУЖБА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
(Про затвердження Інструкції щодо правил та порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України (зі змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 533 від 06.07.2001)
Організація і керівництво паспортною службою в Україні здійснюються
Міністерством внутрішніх справ України через управління паспортної,
реєстраційної та міграційної роботи.
Видача й обмін паспортів:
1. Видача громадянам паспортів проводиться на підставі свідоцтва про
народження.
У випадках відсутності в громадян свідоцтва про народження їм рекомендується звернутися до органів реєстрації актів громадянського стану
за місцем реєстрації народження для одержання повторних свідоцтв про
народження. Якщо в органах реєстрації актів громадянського стану від295

Book_OON_CCF.indd 295

10.06.2009 14:19:08

сутні актові записи про реєстрацію народження, слід звернутися до органів реєстрації актів громадянського стану за місцем проживання для їх
відновлення.
У тому разі, якщо громадянин народився за межами України, за видачею
повторного свідоцтва про народження він має звернутися з письмовою заявою до Консульського управління Міністерства закордонних справ України.
При відсутності в органах реєстрації актів громадського стану актових
записів про реєстрацію народження паспорти громадянам віком понад 16
років можуть бути видані на підставі одного з таких документів, що підтверджують час і місце народження:
– засвідченої в установленому порядку і скріпленої гербовою печаткою
виписки з погосподарської книги сільської, селищної Ради народних
депутатів про те, що дана особа народилася і постійно проживає в указаному адміністративному районі;
– військового квитка — для військовослужбовців, звільнених з лав
Збройних Сил України;
– документа, виданого громадянину України у зв’язку з прибуттям в
України в порядку угоди з іншими державами чи в порядку репатріації (рееміграції) і переселення;
– довідки про прийняття до громадянства України;
– довідки, виданої працівниками ВІР, про здачу загальногромадянського закордонного паспорта, паспорта громадянина України для виїзду
за кордон — для громадян України, які постійно проживають за кордоном, при поверненні їх в Україну на постійне проживання;
– довідки про звільнення — для осіб, звільнених із місць позбавлення
волі, якщо вони до засудження не мали паспортів чи останні в них не
вилучалися і до особових справ приєднані не були.
Якщо громадяни не мають змоги подати перелічені документи, їм слід рекомендувати звернутися до органів реєстрації актів громадянського стану за місцем проживання для поновлення актового запису про реєстрацію
народження й одержання свідоцтва про народження.
2. При обміні паспортів громадянами подаються паспорти, що підлягають обміну, а при обміні паспортів у випадках зміни прізвища, імені та по
батькові або встановлення розбіжностей у запису (невідповідність занесених у паспорт відомостей і відміток) — також свідоцтва органів реєстрації актів громадянського стану чи інші документи, що підтверджують ці
обставини.
Якщо обмін провадиться у зв’язку із встановленням розбіжностей у записах чи непридатності паспорта для користування (пошкодження з різних
причин, загублення фотографічної картки тощо), органами внутрішніх
справ здійснюється необхідна перевірка особи заявника і факту видачі їй
пред’явленого паспорта, що підлягає обміну.
’
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3. Відмітки в паспортах громадян про реєстрацію та розірвання шлюбу
здійснюються органами реєстрації актів громадського стану на сторінці
«Сімейний стан» шляхом проставлення відповідних штампів.
Відмітки в паспортах громадян про реєстрацію шлюбу проставляються
також органами внутрішніх справ на підставі відповідних свідоцтв органів реєстрації актів громадянського стану чи відміток про це, що є в
паспорті, який підлягає обміну, шляхом проставлення штампів форми N
4 із записом передбачених у них відомостей (додаток N 3).
У паспортах, що видаються в порядку обміну громадянам, які не перебувають у шлюбі (шлюб припинений внаслідок смерті одного з подружжя
чи розірвання в установленому порядку), відмітки про реєстрацію чи
розірвання шлюбу не проставляються.
4. Відомості про дітей (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць і рік
народження) на прохання громадянина вносяться в паспорти обох батьків органами реєстрації актів громадянського стану під час реєстрації народження дітей.
Записи про дітей віком до 16 років у паспортах батьків на прохання громадянина здійснюються також органами внутрішніх справ при видачі
громадянам паспортів у порядку обміну чи замість втрачених.
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Ðàéîíí³
(ì³ñüê³) ñëóæáè ó ñïðàâàõ
íåïîâíîë³òí³õ

Ðàéîíí³
(ì³ñüê³) ñëóæáè ó ñïðàâàõ
íåïîâíîë³òí³õ

Äèòÿ÷³
áóäèíêè,
³íòåðíàòè

Ñ³ì’ÿ
ïðèéîìíà

Ïðèòóëêè äëÿ íåïîâíîë³òí³õ

Îáëàñí³
óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³

Îáëàñí³
ñëóæáè
ó ñïðàâàõ
íåïîâíîë³òí³õ

Ñ³ì’ÿ ð³äíà

Ðàéîíí³ (ì³ñüê³)
ÖÑÑÑÄÌ

Îáëàñí³ Öåíòðè
ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿,
ä³òåé òà ìîëîä³
(ÖÑÑÑÄÌ)

Ì³í³ñòåðñòâî ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà
ñïîðòó

Íàâ÷àëüí³
çàêëàäè

²íñòèòóò ³íñïåêòîð³â ç îõîðîíè ïðàâ
äèòèíñòâà

Ïñèõîëîã³÷íà ñëóæáà

Ïðîôåñ³éí³ ó÷èëèùà ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
(ç 14 äî 19 ð.,
àëå íå á³ëüøå,
í³æ íà 3 ð.)

Øêîëè ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
(ç 11 äî 15 ð.,
àëå íå á³ëüøå,
í³æ 3 ðîêè)

Ðàéîíí³ (ì³ñüê³) óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè

Âèõîâí³
êîëîí³¿ äëÿ
íåïîâíîë³òí³õ
(ç 14 ðîê³â)

Ïðèéìàëüíèêè–ðîçïîä³ëüíèêè

Êðèì³íàëüíà
ì³ë³ö³ÿ ó
ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ

Ì³í³ñòåðñòâî âíóòð³øí³õ ñïðàâ

²íñòèòóò ñóäîâèõ âèõîâàòåë³â

ñóäè

Öåíòðè ìåäèêî–ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
(ç 11 äî 18 ð., àëå
íå á³ëüø, í³æ 2 ðîêè)

Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

Îáëàñí³ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè

Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè

Державні органи і служби, задіяні у роботі з неблагополучними сім’ями
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Додаток 24

Дерево рішень

Ö²ÍÍÎÑÒ²,
ÿêèìè îá´ðóíòîâàí³ ä³¿
Óïîâíîâàæåíîãî

+

–

+

ТАК

–

НІ

Ïðîáëåìíà ñèòóàö³ÿ òà
ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß
ùîäî ¿¿ âèð³øåííÿ.
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Додаток 25

Amicus curiae — друг правосуддя
Що таке Amicus Curiae?
Це латинський термін, що означає «друг правосуддя». Назва письмового резюме, складеного для суду кимось, хто не є стороною процесу.
Хто може бути Amicus Curiae?
Письмове резюме Amicus Curiae можуть подавати окрема особа або група
осіб, які не є стороною у справі, але мають інтерес у ній, можуть звернутися
до суду з проханням про дозвіл представити резюме з метою вплинути на рішення суду.
Який ефект від подання до суду письмових резюме?
Резюме Amicus Curiae часто подаються до Верховного Суду США як на етапі
подачі Клопотання про витребування справи, так і на етапі розгляду Судом
обставин справи.
Дослідження показали позитивний взаємозв’язок між кількістю резюме,
поданих на підтримку витребування справ із судів
ßêå þðèäè÷íå òëóнижчестоящих інстанцій та судових рішень на коìà÷åííÿ ñóò³ Amicus
ристь цієї заяви. Деякі резюме, складені amicus, наCuriae?
дають важливу інформацію про правові докази Amicus Curiae — «õòîñü,
справи або про те, як ця справа може вплинути на õòî íå º ñòîðîíîþ ïðîöåñó,
осіб, не пов’язаних зі сторонами справи.
àëå ââàæàº, ùî ð³øåííÿ
Деякі організації складають подібні резюме у спро- ñóäó ç äàíî¿ ñïðàâè ìîæå
бах «лобіювати» інтереси у Верховному Суді, при- çà÷åïèòè éîãî/¿¿ ³íòåðåñè».
Ó³ëüÿì Ã. Ðåíêâ³ñò,
вернути увагу ЗМІ або справити враження на своїх
Âåðõîâíèé
Ñóä ÑØÀ
колег.
«Резюме, яке надає увазі Суду факти стосовно справи,
не представлені сторонами процесу, може надати Суду істотну допомогу.
Резюме, що не відповідає таким вимогам, обтяжує Суд, і його складання не
заохочується» — Правило 37(1) із Правил Верховного Суду США.
У яких випадках корисно подати письмово резюме типу Amicus Curiae до
національних судів?
Корисно подати письмові резюме — правові документи, складені не стороною у справі в апеляційному процесі, що містять додаткову інформацію
або правові докази, розгляд яких у цій конкретній справі є бажаним для
amicus.
Інакше апеляційна справа зводиться до обмеженого викладу фактів, наданих судом попередньої інстанції, таким чином, резюме від amicus дозволяють розширити правові наслідки рішень суду як залежних тільки від сторін,
прямо залучених до справи.
’
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Письмові висновки можуть бути подані до Верховного Суду і Конституційного Суду.
Наприклад, для участі в Конституційному виробництві Конституційний
Суд України може залучити представників громадських організацій на
підставі ст. 80 Закону України «Про Конституційний Суд України».
Яким документом передбачено подання письмового резюме типу Amicus
curiae до Європейського Суду з прав людини у Страсбурзі?
Участь третьої сторони в судових слуханнях пе- Ì³æíàðîäíà Àìí³ñò³ÿ, «Article
редбачено ст.36 Римської Конвенції про захист 19», ²íòåðàéòñ, Öåíòð çàõèñòó
прав людини та основних свобод:
ïðàâ öèãàí — îñü íåïîâíèé
«На користь належного провадження правосуддя Голова Суду може запросити будь–яку Високу Договірну Сторону, що не є стороною у справі,
або будь–яку зацікавлену особу, що не є заявником, представити письмові зауваження або взяти участь у слуханнях».

ïåðåë³ê íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é,
ÿê³ ïîäàþòü ïèñüìîâ³ ðåçþìå
äî ªâðîïåéñüêîãî Ñóäó ç ïðàâ
ëþäèíè.

Хто вирішує, чи залучати резюме типу Amicus curiae при слуханні справи?
Суд має право дати дозвіл або відмовити сторонам у складанні резюме
amicus curiae на свій розсуд. Як правило, справи, що є спірними, залучають ряд таких резюме.
Наприклад, Фонд Гельсінкі з прав людини (Польща) регулярно подає письмові резюме типу Amicus curiae, не будучи стороною у процесах. Суди ухвалюють такі висновки, враховуючи авторитетність організації і ту істотну допомогу, яку надає професійно складене резюме зі складних правових питань.
Які види резюме Amicus curiae трапляються у практиці?
Неприбуткові адвокатські організації, такі, як Американський Союз боротьби за громадянські свободи (ACLU), часто надають резюме amicus на підтримку або проти якоїсь конкретної правової зміни, або правового трактування.
Якщо справа може справити вплив на інші сторони (не залучені до справи), вони можуть скласти своє резюме. Наприклад, якщо рішення суду
зачіпає цілу індустрію, навіть за умови, що до справи залучена тільки
одна компанія, інші компанії можуть надати резюме як amicus curiae.
Також якщо в одному штаті закон перебуває на апробації, а в іншому штаті
існує закон, на який може впли- Äåÿê³ âèäè ðåçþìå Amicus curiae:
нути це рішення, тоді цей штат – ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ ïîäàþòü ðåçþìå íà ï³äòðèìêó
може скласти своє резюме amicus
àáî ïðîòè ÿêî¿–íåáóäü ïðàâîâî¿ çì³íè;
curiae.
– þðèäè÷í³ êîìïàí³¿ ìîæóòü ïîäàòè ðåçþìå, ÿêùî
ñïðàâà ³íøî¿ êîìïàí³¿ çà÷³ïàº ö³ëó ³íäóñòð³þ;
Іноді, втім, резюме amicus curiae
не є доказом на підтримку тієї або – øòàò, ó ÿêîìó ä³º ïåâíèé çàêîí, ìîæå ïîäàòè ñâîº
ðåçþìå è âïëèíóòè íà ð³øåííÿ ñóäó â ³íøîìó øòàò³;
іншої сторони, а просто склада– ðåçþìå, ïîäàíå ç àêàäåì³÷íèõ ì³ðêóâàíü
ються з академічних міркувань.
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Наприклад, якщо закон «ставиться з повагою» до історії законодавства
щодо якоїсь певної теми, історик може оцінити це твердження, використовуючи свої знання в цій сфері.
Те ж саме можуть зробити і економіст, статистик або соціолог.
Чому для суспільства важлива участь окремих осіб, груп і неурядових організацій як Amicus curiae?
Відповімо на питання: «Чого люди чекають від судів?»
У суспільствах, прихильних до прав людини, від суду чекають відповідності наступним ролям:
• Нейтрального арбітра
• Захисника від довільного використання державної влади
• Захисника безпорадних
Суди і судді повинні:
1. Індивідуально підходити до кожної справи.
2. У провадженні правосуддя демонструвати справедливу і відповідальну
роботу правосуддя.
3. Забезпечувати
розбіжностей.

безсторонність

суду

для

вирішення

юридичних

4. Встановлювати офіційним рішенням правовий статус.
Як суди і суспільство можуть зрозуміти,
чи виконують вони свої зобов’язання?
• Стандарти — необхідна сполучна ланка між абстракцією прав людини і щоденною судовою практикою.

Ó äåìîêðàòè÷í³é ïðàâîâ³é äåðæàâ³ âñ³
çàö³êàâëåí³ ó ñïðàâåäëèâîìó ïðàâîñóää³.
Ñïðàâåäëèâå ïðàâîñóääÿ — öå ïðàâîñóääÿ, ùî â³äïîâ³äàº ñòàíäàðòàì ñïðàâåäëèâîãî ñóäîâîãî ïðîöåñó.

• Стандарти визначають судовий процес, а не індивідуальну судову роботу.
• Стандарти формулюють базові цінності для суду. (і) визначають високу якість, а також можуть використовуватися для встановлення домовленості про очікування між судом і суспільством.
• Стандарти не є статутами або правилами; вони — засіб втілення політики, яким можуть скористатися суди і суспільство:
• озвучити своє бачення;
• спрямувати політику і дії;
• оцінити роботу суду.
• Стандарти фокусуються на фактичній, щоденній роботі суду.
• Стандарти фокусуються на користувачах суду, а не його «інсайдерах»
(працівниках суду).
• Стандарти можуть бути розроблені судом самостійно або в співпраці із
суспільством.
’
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• Стандарти можуть бути встановлені для окремого аспекту судової роботи — наприклад, розподіл часу для роботи зі справами про опіку над
дітьми — або для цілого ряду судових дій.
Стандарти справедливого судочинства
Право на справедливий суд є фундаментальним правом. Із 1948 року право на
справедливий суд є правовим зобов’язанням держав як складової частини звичайного міжнародного права.

Досудові права
1. Право на свободу (особа, звинувачена у кримінальному злочині, зазвичай не повинна перебувати в ув’язненні).
2. Право на інформацію затриманих осіб або осіб, що перебувають в
ув’язненні чи під арештом (особа повинна бути негайно поінформована
про причини свого арешту або затримання, про свої права, охоплюючи
право на адвоката і пред’явлення звинувачення).
3. Право на захисника до суду (захисник може бути призначений або, за
вибором, повинен бути негайний доступ до захисника, а також наданий
достатній час і умови для спілкування з адвокатом).
4. Право затриманих на спілкування із зовнішнім світом (право на спілкування і відвідини, право повідомити сім’ю про арешт або затримання,
право на спілкування з сім’єю, право на медичний огляд).
5. Право негайно з’явитися перед суддею або іншим судовим посадовцем.
6. Право оспорювати законність арешту або затримання (безперервність
розгляду, право повинне здійснюватися завжди, право на компенсацію у
зв’язку з незаконним арештом).
7. Право на судовий розгляд у розумні терміни або на звільнення з–під
варти (мета — обмеження тривалості перебування під вартою, а не проведення швидкого судового процесу).
8. Право на надання достатнього часу та умов для підготовки до захисту
(надання інформації про звинувачення, виклик свідків, доступ до експертів і т.д.).
9. Права під час допиту (право зберігати мовчання, неприпустимість примушення, право мати перекладача, ведення протоколу допиту, контроль
над порядком ведення допиту, гарантії від нелюдяного поводжння).
10. Право на гідні людини умови утримання і свободу від тортур.
Права під час судового процесу
1. Право на рівність перед законом і судом.
2. Право на слухання справи компетентним, незалежним і неупередженим судом, визначеним законом.
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3. Право на справедливий судовий розгляд.
4. Право на відкритий судовий розгляд.
5. Презумпція невинності.
6. Право не бути примушеним до надання свідчень або визнання провини.
7. Виключення свідчень, отриманих внаслідок тортур або інших видів
примушення.
8. Заборона зворотної сили закону і повторного переслідування за однією
і тією ж справою.
9. Право бути засудженим без необґрунтованого відстрочення (складність
справи, поведінка обвинуваченого, поведінка властей).
10. Право захищати себе особисто або з допомогою адвоката (повідомлення про право на адвоката, право на вибір захисника, право на отримання
безоплатної юридичної допомоги, на конфіденційне спілкування з адвокатом, право на досвідченого, компетентного і дієвого захисника, заборону утисків і залякування адвоката).
11. Право бути присутнім на суді і при розгляді апеляції.
12. Право викликати і опитувати свідків.
13. Право на перекладача і письмовий переклад.
14. Судові рішення (право на оголошення вироку, право знати причини
виголошення вироку, виголошення вироку в розумний термін).
15. Покарання (міжнародні стандарти умов і заборони).
16. Право на апеляцію (перегляд вироку судом вищої інстанції, гарантії
справедливого суду в період розгляду апеляції).

Альянс професійної підтримки суспільних ініціатив (IAPS)
Ми будемо ради співпраці в питаннях проведення моніторингів дотримання прав людини, освітніх програм із прав людини і механізмів їх захисту.
Пишіть нам:lennika@mail.ru, info@iaps–ci.org
Сайт Міжнародного Альянсу професійної підтримки громадських ініціатив (IAPS): http://www.iaps–ci.org
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Додаток 26

Ставлення до дітей: історична ретроспектива
Проблема участі дітей перебуває у центрі уваги для того, щоб
нагадати дорослим про їхні обов’язки, знати думку і враховувати погляди дітей та молодих людей при ухваленні рішень, які
впливатимуть на їхнє життя.

Кофі А.Аннан,
Генеральний секретар 00Н
(доповідь «Становище дітей у світі, 2003 рік»)

Дитинство — найважливіший, самобутній і неповторний період у становленні особистості. Саме в цей час людина потребує найбільшої уваги
й захисту. Від ставлення до дітей, розуміння їхніх потреб, інтересів, проблем та стану охорони дитинства залежить доля кожної дитини й розвиток суспільства у цілому.
Ставлення до дітей в історичній перспективі зазнало значних змін. Упродовж тривалого часу людської історії дорослі ігнорували період дитинства, він не визнавався як особливий період життя людини. Діти від народження до 6–7 років вважалися немовлятами, а потім їх зараховували
до гурту дорослих, привчали їх до дорослих розмов, жартів, музики, їжі,
залучали до роботи.
У 1600 р. було здійснено перші соціальні спроби захистити дітей від «вад
дорослого світу». А з XVIII ст. дітям стали надавати особливий статус.
Паралельно змінювались і методи виховання, що переважно стосувалися
дисциплінарного навчання: від суворих фізичних покарань (ця традиція
сягає часів Стародавньої Греції) до гуманних, що захищають права дітей,
спонукають дорослих до діалогу з ними.
Особливих змін зазнало ставлення соціуму до небажаних дітей. У давнину
таких небажаних та «зайвих» дітей просто викидали або вбивали. Судячи з
історичних довідок, подібні вчинки були скоріше правилом, ніж винятком.
Поступово практика визнання за немовлятами права на життя сприяла
створенню сирітських установ, притулків для знедолених дітей і згодом перетворилася на окремий соціальний напрям турботи про дітей у спеціально
організованих установах. Історичні записи свідчать, що перший притулок
для підкинутих дітей було створено у 335 р. в Царгороді. Для таких дітей,
наприклад, у місті Мелані (787 р.) поблизу монастиря встановлювалася
спеціально призначена «миска», куди можна було нишком, уночі, покласти «небажану» дитину. Немовля брали на догляд служителі монастиря, а
мати залишалася невідомою, щоб уникнути ганьби та глузування.
Засновники благочинних закладів керувалися благородним прагненням
врятувати дітей, які за інших умов загинули б або стали предметом підпільної торгівлі та зловживань. Однак подібна практика спричиняла негативні наслідки, оскільки багато дітей у цих установах помирали, а по305
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дальша доля тих, хто виживав, не була вельми привабливою. Становище
у таких дитячих установах не відрізнялося від того, яке описав Ч.Діккенс
у своєму романі «Олівер Твіст». Наочно її демонструє таблиця А. Пейпер
(табл. 1), опублікована Л. Пфейффер у 1877 р. [15, с. 62].
Таблиця 1.
Кількість померлих із загального числа дітей, прийнятих до притулку
Місце розташування притулку

Роки

Кількість померлих, %

Дублін

1701–1797

98

Петербург

1772–1784

85

Петербург

1785–1797

75

Брюссель

1811

79

Відень

1811

72

Брюссель
Париж
Москва

1817
1817
1822–1831

56
67
66

Петербург

1830–1833

50.5

Париж

1870

60

Слід зауважити, що кількість дітей, які потребували допомоги, на той час
була неймовірно великою. Так, у Парижі в 1722 р. було похрещено 18713
дітей, з яких 7676 були підкинутими [15, с. 63]. Саме в Парижі у 1789
р. вперше було відкрито притулок для «небажаних» дітей із метою їх утримання та подальшого влаштування в сім’ї опікунів. Це було місце для
тимчасового перебування немовлят. Більш тривалий час тут залишалися
лише хворі діти. Сюди також доставляли дітей, знайдених поліцією. За
рік притулок приймав близько 3000 дітей. У притулку також була особлива філія для дітей, від яких відмовилися опікуни, або котрі були відібрані в опікунів. Таких дітей притулок утримував, доки для них не знаходилася інша сім’я піклувальників.
Розміщення дітей у сім’ї громадян стало результатом розвитку прогресивного напряму у справі виховання дітей, який започаткував Жан Жак Руссо. В Гамбурзі у 1660 р. навіть був оголошений конкурс щодо розв’язання
питання про більшу доречність виховання дітей в установах або в сім’ях
за відповідну плату. На той час це питання не було розв’язане, але дало
поштовх зростанню наукового інтересу до поставленої проблеми. Так, Г.
Дюрфе та К. Вольф (1930 р.) у своєму дослідженні зіставили розвиток 94
немовлят, розміщених в інтернатах Відня, з їхніми однолітками, котрі
виховувалися одинокими матерями або матерями інших дітей. Більшість
із цих матерів–піклувальниць були незаміжні, неосвічені, мали низький
соціальний статус. Хоча для цих жінок дитина була скоріше тягарем, ніж
радістю, дослідження встановило наявність більшої різноманітності стимулів середовища у становищі материнського догляду, також було доведено переваги та цінність материнської турботи у порівнянні навіть з організованим доглядом досвідченого персоналу дитячої установи [15, с.65].
’
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У традиції українського народу завжди була турбота про дітей–сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування. Турботу про таких дітей,
як правило, брала на себе громада. При церквах, на людські пожертви
створювалися сиротинці, в яких виховувалися покинуті діти. За часів
Київської Русі існувала практика передачі дитини в сім’ю на «вигодування». При церквах, на людські пожертви, створювалися сиротинці, в яких
росли покинуті діти. Така практика функціонувала до 1918 р. [31]. За радянських часів типовою картиною для України було виховання дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в закладах колективного утримання. Вже в 1921 р. в Україні налічувалося 1844 дитячих
будинки для безпритульних дітей та напівсиріт із незаможних родин, в
яких виховувалися 98 890 дітей [40, с. 660]. При цьому слід зазначити,
що в часи післявоєнного голоду до України з’їжджалися, шукаючи шматок хліба, безпритульні діти з різних регіонів СРСР.
У повоєнні роки мережа дитячих будинків для дітей–сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, розвивалася майже рівномірно, а з
появою шкіл–інтернатів, де водночас із утриманням та вихованням було
організовано і навчання дітей, кількість дитячих будинків стала значно скорочуватись, а інтерн атів — зростати. Якщо 1965 року в Україні
функціонувало 159 дитячих будинків, де виховувалося 15524 дітей, то в
1974–му. кількість цих установ скоротилася до 61, де утримувався 6261
вихованець [24, с. 32]. Ця тенденція посилила процеси соціальної ізоляції дітей, які втратили біологічних батьків: тепер вони не лише проживали, а й навчалися відмежовано від інших дітей регіону.
Досвід економічної кризи 30–х рр., а потім наслідки війни 1941–1945
рр. стимулювали розгортання в нашій країні досліджень щодо розвитку
дітей, які втратили батьків та зазнали впливу гірких кривд і подій. Дослідження науковців 60–х років знову засвідчили, що діти із сирітських
установ, порівняно з дітьми, які мали батьків і виховувалися у сім’ях,
характеризуються меншою стійкістю в умовах звичного проживання в соціумі, а їхній розвиток відбувається нерівномірно та із суттєвою затримкою [1; 6; 10; 16; 31; 32].
Історичний досвід організації різних форм допомоги дітям, які втратили
батьківське піклування, дав можливість дослідникам виявити позитивні
та негативні чинники впливу форм утримання дітей на їхній розвиток та
передбачити майбутні наслідки. Останнім часом світова практика і наукові дослідження чітко вказують, що найефективнішою формою повноцінної турботи про дитину є сім’я.
Кожна цивілізована держава, яка вболіває за своє майбутнє, закріплює
на рівні закону науково обґрунтовані норми та стандарти найкращих
умов опіки над дітьми.
В Україні 2001 року ухвалено закон «Про охорону дитинства», який
визначає охорону дитинства у нашій країні стратегічним загальнонаціо307

Book_OON_CCF.indd 307

10.06.2009 14:19:11

нальним пріоритетом і встановлює основні засади державної політики у
сфері реалізації прав дітей на життя, охорону здоров’я, розвиток та освіту, соціальний захист, на ім’я, національність, на проживання в сімейному оточенні. 2001 рік можна вважати поворотним в історії України
щодо ставлення до дітей та їхніх прав, коли було визнано даний напрям
державної політики пріоритетним.
Наближення чинної системи опіки над дітьми до потреб дитини і створення
нових соціальних інститутів, покликаних найкращим чином реалізовувати права та інтереси дітей, є ознакою сучасної соціальної політики у сфері
дитинства, яка сьогодні розвивається за двома напрямами.
Першим напрямом є підтримка дітей соціально незахищених категорій
та реабілітація їхньої біологічної сім’ї з метою поновлення здатності батьків турбуватися про дитину. Численні дослідження у сфері дитинства показують, що головний акцент у питанні розв’язання проблем дитинства
потрібно робити саме на підтримку сім’ї з боку держави та на відповідальності батьків за виховання дитини.
Другий напрям — це розвиток у державі сімейних форм утримання та
виховання дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення,
прийомна сім’я, патронатна сім’я та прирівняний до них дитячий будинок сімейного типу).

’
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Äèòÿ÷èé áóäèíîê çì³øàíîãî
òèïó (Â³ê 3–7 ðîê³â)
100–400 ä³òåé

Øêîëà ³íòåðíàò
(Â³ê 7–17 ðîê³â)
350–450 ä³òåé

Ïðîôåñ³éíî òåõí³÷íå ó÷èëèùå äëÿ ä³òåé–ñèð³ò
(Â³ê 15–18 ðîê³â) 250 ä³òåé

Ñïåö³àëüíà øêîëà–
³íòåðíàò äëÿ ä³òåé
ç âàäàìè ðîçâèòêó

Áóäèíîê ³íâàë³äà äëÿ
ä³òåé ÿê³ ïîòðåáóþòü
ñïåö³àëüíîãî íàãëÿäó
òà ï³êëóâàííÿ

Ïðèòóëîê äëÿ íåïîâíîë³òí³õ (òèì÷àñîâå
ïåðåáóâàííÿ äèòèíè)

Äåðæàâíà ñèñòåìà îï³êè òà ï³êëóâàííÿ
ïðî ä³òåé–ñèð³ò, ïîçáàâëåííèõ áàòüê³âñüêîãî
ï³êëóâàííÿ

Äèòÿ÷èé áóäèíîê
(Â³ê 3–7 ðîê³â)
25–50 ä³òåé

Áóäèíîê äèòèíè (Â³ê äî 3
ðîê³â) 100–150 ä³òåé

Âñòàíîâëåííÿ ôàêòó âòðàòè
äèòèíîþ áàòüê³âñüêîãî
ï³êëóâàííÿ

Äèòÿ÷èé áóäèíîê
ñ³ìåéíîãî òèïó

Ïðèéîìíà ñ³ì’ÿ

Îï³êà, ï³êëóâàííÿ

Óñèíîâëåííÿ

Структура державної опіки ті піклування над дітьми

Додаток 27
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Додаток 28

Нормативно–правова база роботи соціального педагога з сім’єю
Міжнародне законодавство
1. Загальна Декларація прав людини. Проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948р.
2. Декларація прав дитини (прийнята ООН 20.11.1959 р.).
3. Конвенція ООН про права дитини (проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1989 р.; набула чинності для України з 27 вересня 1991
року).
Державне законодавство

4. Конституція України від 28.06.1996 р.
5. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. (набрав чинності з 1.01.
2004 р.)
6. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (набрав чинності з
1.01.2004 р.). Глава 6. Опіка та піклування.
7. Кодексі України про адміністративні правопорушення від 7.12.1984 р.
(зі змінами та доповненнями). Ст. 184.

8. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. (набрав чинності з
01.09.2001 р.). Ст. 166.
9. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р., зі змінами та доповненнями (зокрема ст. 21 «Психологічна служба в системі освіти», ст. 22 «Соціально–педагогічний патронаж у системі освіти, ст. 59 «Відповідальність батьків за розвиток дитини», ст. 60 «Права батьків»).
10. Закон України «Про державну допомогу сім’ям із дітьми» від 21.11
1992 р.
11. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 25.01.1995 р.
12. Законі України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. (ст.
21 «Соціальний захист учнів», ст. 29 «Права та обов’язки батьків або
осі, які їх замінюють», ст. 47 «Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту»).

13. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям» від 1.06.2000 р.

14. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р.
15. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від
21.06.2001 р.

16. Закон України «Про запобігання насильству в сім’ї» від 26.04.2001 р.
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17. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 4.07.2002 р. (допомога одиноким матерям).

18. Закон України «Про забезпечення організаційно–правових умов соціального захисту дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 р.
19. Указ Президента України «Про затвердження комплексних заходів
щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві» від 18.03.1998 р.
20. Указ Президента України «Про заходи щодо поліпшення становища
багатодітних сімей» від 12.11.99р.

21. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» від 30.12.2000 р.

22. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення
виконання національної програми «Діти України» на період до 2005 року
від 24.01.2001 р.
23. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями» від 23.06.2001 р.

24. Указ Президента України «Про Державну програму запобігання дитячій бездоглядності на 2003–2005 роки» від 21.02.2003 р.
25. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо захисту
прав дітей» від 11.07.2005 р.

26. Постанова Кабінету Міністрів України «Про довгострокову програму
поліпшення становища жінок, сім’ї, охорони материнства і дитинства»
від 28.07. 1992 р.

27. Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання,
навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей–сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» від 5.04.1994 р. №
226

28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення матеріального забезпечення дітей–сиріт та дітей, що залишилися без піклування
батьків» від 16.06.1995р.

29. Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення кримінальної
міліції у справах неповнолітніх» від 8.07.1995 р.
30. Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі заходи щодо підтримки здоров’я сім’ї, материнства і відповідального батьківства» від
3.06.1999 р.

31. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Типове положення
про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх» від
9.06.1999 р.
311
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32. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових
положень про службу у справах неповнолітніх» від 25.11.1999 р.

33. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо підтримки становлення та розвитку студентської сім’ї» від 14.03.2001 р.

34. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» від 26.04.2002 р. № 564
35. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» від 26.04.2002 р. № 565
36. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про прийомну сім’ю» від 15.01.2005 р.
37. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію державної сімейної політики» від 17.09.99р.

38. Наказ Міністерства освіти України «Про організацію виконання Указу Президента України «Про затвердження заходів щодо поліпшення
забезпечення дітей–сиріт та дітей, що залишилися без піклування батьків» від 25.11.1997 р.
39. Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку розгляду
звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або
реальної загрози його вчинення» від 16.01.2004 р. № 5/34/24/11.

40. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді «Про
затвердження Порядку виявлення та ведення обліку дітей службами у
справах неповнолітніх» від 14.04.2004 р. №15.
41. Національна програма «Українська родина».
42. Національна програма «Діти України».
43. Обласна програма соціального захисту і підтримки дітей–сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків (районна, міська, шкільна)
44. Положення про психологічну службу системи освіти України. Затверджено Наказом Міністерства освіти України від 03.05.99 № 127 (Із
змінами, внесеними згідно з Наказом МОН № 439 від 07.06.2001).
45. Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2001 №592/33 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. — 2002. — № 1.
Інші документи та відомчі нормативні акти, положення, інструкції, накази місцевих державних органів з питань неповнолітніх, молоді, охорони дитинства і сім’ї.
В окремих випадках здійснення соціально–педагогічної роботи з сім’ями
у кризових ситуаціях може ґрунтуватися на законодавстві щодо соціальної роботи з сім’єю.
’
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Додаток 29

КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ
Конвенція ратифікована
Постановою ВР N 789–XII (789–12) від 27.02.1991
Дата підписання Україною: 21 лютого 1990 р.
Набуття чинності для України: 27 вересня 1991 р.
(Додатково див. Резолюцію (995_b10) від 21.12.1995)

Преамбула
Держави–учасниці цієї Конвенції, вважаючи, що згідно з принципами,
проголошеними в Статуті Організації Об’єднаних Націй, визнання властивої гідності, рівних і невід’ємних прав усіх членів суспільства є основою
забезпечення свободи, справедливості і миру на землі, беручи до уваги, що
народи Об’єднаних Націй підтвердили в Статуті свою віру в основні права
людини, в гідність і цінність людської особи та сповнені рішучості сприяти соціальному прогресові і поліпшенню умов життя при більшій свободі,
визнаючи, що Організація Об’єднаних Націй у Загальній декларації прав
людини та в Міжнародних пактах про права людини проголосила і погодилася з тим, що кожна людина має володіти всіма зазначеними у них правами і свободами без якої б то не було різниці за такими ознаками, як раса,
колір шкіри, стать, релігія, політичні або інші переконання, національне
або соціальне походження, майновий стан, народження або інші обставини, нагадуючи, що Організація Об’єднаних Націй в Загальній декларації
прав людини проголосила, що діти мають право на особливе піклування
і допомогу, впевнені в тому, що сім’ї як основному осередку суспільства і
природному середовищу для зростання і благополуччя всіх її членів і особливо дітей мають бути надані необхідні захист і сприяння, з тим щоб вона
могла повністю покласти на себе зобов’язання в рамках суспільства, визнаючи, що дитині для повного і гармонійного розвитку її особи необхідно
зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння, вважаючи, що дитина має бути повністю підготовлена до самостійного життя
в суспільстві та вихована в дусі ідеалів, проголошених у Статуті Організації Об’єднаних Націй, і особливо в дусі миру, гідності, терпимості, свободи,
рівності і солідарності, беручи до уваги, що необхідність у такому особливому захисті дитини була передбачена в Женевській декларації прав дитини
1924 року і Декларації прав дитини, прийнятій Генеральною Асамблеєю
20 листопада 1959 року, та визнана в Загальній декларації прав людини, в
Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (зокрема, в статтях 23 і 24), в Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні
права (зокрема, в статті 10), а також у статутах і відповідних документах
спеціалізованих установ і міжнародних організацій, що займаються питаннями благополуччя дітей, беручи до уваги, що, як зазначено в Декларації прав дитини, «дитина, внаслідок її фізичної і розумової незрілості, пот313
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ребує спеціальної охорони і піклування, охоплюючи належний правовий
захист як до, так і після народження», посилаючись на положення Декларації про соціальні і правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо при передачі дітей на виховання та їх усиновленні,
на національному і міжнародних рівнях, Мінімальних стандартних правил Організації Об’єднаних Націй, що стосуються здійснення правосуддя
щодо неповнолітніх («Пекінські правила») та Декларації про захист жінок
і дітей у надзвичайних обставинах і в період збройних конфліктів, визнаючи, що в усіх країнах світу є діти, які живуть у виключно важких умовах,
і що такі діти потребують особливої уваги, враховуючи належним чином
важливість традицій і культурних цінностей кожного народу для захисту і
гармонійного розвитку дитини, визнаючи важливість міжнародного співробітництва для поліпшення умов життя дітей в кожній країні, зокрема в
країнах, що розвиваються, погодилися про нижченаведене:
Частина I
Стаття 1
Для цілей цієї Конвенції дитиною є кожна людська істота до досягнення
18–річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не
досягає повноліття раніше.
Стаття 2
1. Держави–учасниці поважають і забезпечують усі права, передбачені
цією Конвенцією, за кожною дитиною, яка перебуває в межах їх юрисдикції, без будь–якої дискримінації незалежно від раси, кольору шкіри,
статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного,
етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров’я
і народження дитини, її батьків чи законних опікунів або яких–небудь
інших обставин.
2. Держави–учасниці вживають усіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі
статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини,
батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім’ї.
Стаття 3
1. В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального
забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами,
першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів
дитини.
2. Держави–учасниці зобов’язуються забезпечити дитині такий захист
і піклування, які необхідні для її благополуччя, беручи до уваги права
та обов’язки її батьків, опікунів чи інших осіб, які відповідають за неї
за законом, і з цією метою вживають усіх відповідних законодавчих і адміністративних заходів.
’
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3. Держави–учасниці забезпечують, щоб установи, служби і органи, відповідальні за піклування про дітей або їх захист, відповідали нормам,
встановленим компетентними органами, зокрема, в галузі безпеки й охорони здоров’я та з точки зору чисельності і придатності їх персоналу, а
також компетентного нагляду.
Стаття 4
Держави–учасниці вживають усіх необхідних законодавчих, адміністративних та інших заходів для здійснення прав, визнаних у цій Конвенції.
Щодо економічних, соціальних і культурних прав держави–учасниці
вживають таких заходів у максимальних рамках наявних у них ресурсів
і при необхідності в рамках міжнародного співробітництва.
Стаття 5
Держави–учасниці поважають відповідальність, права і обов’язки батьків і у відповідних випадках членів розширеної сім’ї чи общини, як це
передбачено місцевим звичаєм, опікунів чи інших осіб, що за законом
відповідають за дитину, належним чином управляти і керувати дитиною
щодо здійснення визнаних цією Конвенцією прав і робити це згідно зі
здібностями дитини, що розвиваються.
Стаття 6
1. Держави–учасниці визнають, що кожна дитина має невід’ємне право
на життя.
2. Держави–учасниці забезпечують максимально можливою мірою виживання і здоровий розвиток дитини.
Стаття 7
1. Дитина має бути зареєстрована зразу ж після народження і з моменту народження має право на ім’я і набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їхнє піклування.
2. Держави–учасниці забезпечують здійснення цих прав згідно з їхнім
національним законодавством та виконання їхніх зобов’язань за відповідними міжнародними документами у цій галузі, зокрема, у випадку,
коли б інакше дитина не мала громадянства.
Стаття 8
1. Держави–учасниці зобов’язуються поважати право дитини на збереження індивідуальності, охоплюючи громадянство, ім’я та сімейні
зв’язки, як передбачається законом, не допускаючи протизаконного
втручання.
2. Якщо дитина протизаконно позбавляється частини або всіх елементів
своєї індивідуальності, держави–учасниці забезпечують їй необхідну допомогу і захист для найшвидшого відновлення її індивідуальності.
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Стаття 9
1.Держави–учасниці забезпечують те, щоб дитина не розлучалася з батьками всупереч їхньому бажанню, за винятком випадків, коли компетентні органи згідно з судовим рішенням, визначають відповідно до застосовуваного закону і процедур, що таке розлучення необхідне в якнайкращих інтересах дитини. Таке визначення може бути необхідним у тому чи
іншому випадку, наприклад, коли батьки жорстоко поводяться з дитиною або не піклуються про неї, або коли батьки проживають роздільно і
необхідно прийняти рішення щодо місця проживання дитини.
2. Під час будь–якого розгляду згідно з пунктом 1 цієї статті всім заінтересованим сторонам надається можливість брати участь у розгляді та
викладати свою точку зору.
3. Держави–учасниці поважають право дитини, яка розлучається з одним чи обома батьками, підтримувати на регулярній основі особисті взаємини і прямі контакти з обома батьками, за винятком випадків, коли це
суперечить найкращим інтересам дитини.
4. У тих випадках, коли таке розлучення випливає з якого–небудь рішення, прийнятого Державою–учасницею, наприклад, при арешті, тюремному
ув’язненні, висилці, депортації чи смерті (включаючи смерть, що настала
через будь–яку причину під час перебування даної особи у віданні держави)
одного чи обох батьків або дитини, така Держава–учасниця надає батькам,
дитині чи, якщо це необхідно, іншому члену сім’ї на їхнє прохання необхідну інформацію щодо місцеперебування відсутнього члена (членів) сім’ї,
якщо надання цієї інформації не завдає шкоди добробуту дитини. Держави–
учасниці надалі забезпечують, щоб подання такого прохання само по собі не
призводило до несприятливих наслідків для відповідної особи (осіб).
Стаття 10
1. Відповідно до зобов’язання Держав–учасниць за пунктом 1 статті 9 заява дитини чи її батьків на в’їзд у Державу–учасницю або виїзд із неї з
метою возз’єднання сім’ї повинна розглядатися Державами–учасницями
позитивним, гуманним і оперативним чином. Держави–учасниці надалі
забезпечують, щоб подання такого прохання не призводило до несприятливих наслідків для заявників та членів їх сім’ї.
2. Дитина, батьки якої проживають у різних державах, має право підтримувати на регулярній основі, за винятком особливих обставин, особисті
взаємини і прямі контакти з обома батьками. 3 цією метою і відповідно
до зобов’язання Держав–учасниць за пунктом 2 статті 9 Держави–учасниці поважають право дитини та її батьків залишати будь–яку країну,
включаючи власну, і повертатися у свою країну. Щодо права залишати
будь–яку країну діють лише такі обмеження, які встановлені законом і
необхідні для охорони державної безпеки, громадського порядку (order
public), здоров’я чи моралі населення або прав і свобод інших осіб і сумісні з визнаними в цій Конвенції іншими правами.
’
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Стаття 11
1. Держави–учасниці вживають заходів для боротьби з незаконним переміщенням і неповерненням дітей із–за кордону.
2. 3 цією метою Держави–учасниці сприяють укладанню двосторонніх
або багатосторонніх угод чи приєднуються до чинних угод.
Стаття 12
1. Держави–учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага
згідно з її віком і зрілістю.
2. 3 цією метою дитині, зокрема, надається можливість бути заслуханою
в ході будь–якого судового чи адміністративного розгляду, що торкається дитини, безпосередньо або через представника чи відповідний орган у
порядку, передбаченому процесуальними нормами національного законодавства.
Стаття 13
1. Дитина має право вільно висловлювати свої думки; це право включає
свободу шукати, одержувати і передавати інформацію та ідеї будь–якого
роду незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у
формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини.
2. Здійснення цього права може зазнавати деяких обмежень, проте ними
можуть бути тільки ті обмеження, які передбачені законом і необхідні:
а) для поваги прав і репутації інших осіб; або
b) для охорони державної безпеки, громадського порядку (order public),
або здоров’я, або моралі населення.
Стаття 14
1. Держави–учасниці поважають право дитини на свободу думки, совісті
та релігії.
2. Держави–учасниці поважають права та обов’язки батьків і у відповідних випадках законних опікунів керувати дитиною в здійсненні її права
методом, що відповідає здібностям дитини, які розвиваються.
3. Свобода дотримуватися своєї релігії або віри може зазнавати лише таких обмежень, які встановлені законом і необхідні для охорони державної безпеки, громадського порядку, моралі та здоров’я населення або захисту основних прав і свобод інших осіб.
Стаття 15
1. Держави–учасниці визнають право дитини на свободу асоціацій і свободу мирних зборів.
2. Щодо здійснення даного права не можуть застосовуватися будь–які обмеження, крім тих, які застосовуються відповідно до закону та необхідні
317
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в демократичному суспільстві в інтересах державної безпеки, громадського порядку (order public), охорони здоров’я і моралі населення або захисту прав і свобод інших осіб.
Стаття 16
1. Жодна дитина не може бути об’єктом свавільного або незаконного втручання в здійснення її права на особисте і сімейне життя, недоторканність житла,
таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність.
2. Дитина має право на захист закону від такого втручання або посягання.
Стаття 17
Держави–учасниці визнають важливу роль засобів масової інформації і
забезпечують, щоб дитина мала доступ до інформації та матеріалів із різних національних і міжнародних джерел, особливо до таких інформації
та матеріалів, які спрямовані на сприяння соціальному, духовному і моральному благополуччю, а також здоровому фізичному і психічному розвитку дитини. 3 цією метою Держави–учасниці:
а) сприяють засобам масової інформації у поширенні інформації та матеріалів, корисних для дитини в соціальному і культурному відношеннях
та в дусі статті 29;
b) сприяють міжнародному співробітництву у сфері підготовки, обміну та
поширення такої інформації та матеріалів, що надходять із різних культурних, національних і міжнародних джерел;
с) сприяють виданню і розповсюдженню дитячої літератури;
d) сприяють засобам масової інформації у приділенні особливої уваги
мовним потребам дитини, яка належить до якої–небудь групи меншостей
або до корінного населення;
е) сприяють розробці належних принципів захисту дитини від інформації та матеріалів, що завдають шкоди її благополуччю, враховуючи положення статей 13 і 18.
Стаття 18
1. Держави–учасниці докладають усіх можливих зусиль до того, щоб забезпечити визнання принципу загальної та однакової відповідальності
обох батьків за виховання і розвиток дитини. Батьки або у відповідних
випадках законні опікуни несуть основну відповідальність за виховання
і розвиток дитини. Найкращі інтереси дитини є предметом їх основного
піклування.
2. 3 метою гарантування і сприяння здійсненню прав, викладених у цій
Конвенції, Держави–учасниці надають батькам і законним опікунам належну допомогу у виконанні ними своїх обов’язків щодо виховання дітей
та забезпечують розвиток мережі дитячих установ.
3. Держави–учасниці вживають усіх необхідних заходів для забезпечен’
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ня того, щоб діти, батьки яких працюють, мали право користуватися призначеними для них службами й установами з догляду за дітьми.
Стаття 19
1. Держави–учасниці вживають усіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини
від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та
експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь–якої іншої особи, яка турбується про дитину.
2. Такі заходи захисту, у випадку необхідності, охоплюють ефективні процедури для розроблення соціальних програм із метою надання необхідної
підтримки дитині й особам, які турбуються про неї, а також здійснення
інших форм запобігання, виявлення, повідомлення, передачі на розгляд,
розслідування, лікування та інших заходів у зв’язку з випадками жорстокого поводження з дитиною, зазначеними вище, а також, у випадку
необхідності, для порушення початку судової процедури.
Стаття 20
1. Дитина, яка тимчасово або постійно позбавлена сімейного оточення або
яка в її власних якнайкращих інтересах не може залишатися в такому
оточенні, має право на особливий захист і допомогу, що надаються державою.
2. Держави–учасниці відповідно до своїх національних законів забезпечують зміну догляду за дитиною.
3. Такий догляд може охоплювати, зокрема, передачу на виховання
«кафала», за ісламським правом, усиновлення або, за необхідності, направлення до відповідних установ по догляду за дітьми. Під час розгляду
варіантів зміни необхідно належним чином враховувати бажаність наступництва виховання дитини, її етнічне походження, релігійну і культурну належність і рідну мову.
Стаття 21
Держави–учасниці, які визнають і/чи дозволяють існування системи
усиновлення, забезпечують, щоб найкращі інтереси дитини враховувалися в першочерговому порядку, і вони:
а) забезпечують, щоб усиновлення дитини дозволяли тільки компетентні власті, які визначають згідно з застосовуваними законом і процедурами та на підставі всієї інформації, що стосується справи і достовірна, що
усиновлення допустиме з огляду на статус дитини щодо батьків, родичів
і законних опікунів і що, якщо потрібно, зацікавлені особи дали свою усвідомлену згоду на усиновлення на підставі такої консультації, яка може
бути необхідною;
b) визначають, що усиновлення в іншій країні може розглядатися як аль319
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тернативний спосіб догляду за дитиною, якщо дитина не може бути передана на виховання або в сім’ю, яка могла б забезпечити її виховання або
усиновлення, і якщо забезпечення якогось придатного догляду в країні
походження дитини є неможливим;
с) забезпечують, щоб у випадку усиновлення дитини в іншій країні застосовувалися такі самі гарантії і норми, які застосовуються щодо усиновлення всередині країни;
d) вживають усіх необхідних заходів з метою забезпечення того, щоб у випадку усиновлення в іншій країні влаштування дитини не призводило до
одержання невиправданих фінансових вигод, пов’язаних із цією особою;
е) сприяють у необхідних випадках досягненню цілей цієї статті шляхом
укладення двосторонніх і багатосторонніх домовленостей або угод та намагаються на цій підставі забезпечити, щоб влаштування дитини в іншій
країні здійснювали компетентні власті чи органи.
Стаття 22
1. Держави–учасниці вживають необхідних заходів, щоб забезпечити дитині, яка бажає одержати статус біженця або яка вважається біженцем,
відповідно до застосовуваних міжнародним або внутрішнім правом і процедурами, як тій, що супроводжується, так і тій, що не супроводжується
її батьками або будь–якою іншою особою, належний захист і гуманітарну
допомогу в користуванні застосовуваними правами, викладеними в цій
Конвенції та інших міжнародних документах з прав людини або гуманітарних документах, учасницями яких є зазначені держави.
2. 3 цією метою Держави–учасниці сприяють у випадках, коли вони вважають це за необхідне, будь–яким зусиллям Організації Об’єднаних Націй та інших компетентних міжурядових або неурядових організацій,
що співпрацюють з Організацією Об’єднаних Націй, щодо захисту такої
дитини та надання їй допомоги у пошуку батьків чи інших членів сім’ї
будь–якої дитини–біженця, з тим щоб одержати інформацію, необхідну
для її возз’єднання зі своєю сім’єю. В тих випадках, коли батьки або інші
члени сім’ї не можуть бути знайдені, цій дитині надається такий самий
захист, як і будь–якій іншій дитині, через якісь причини тимчасово або
постійно позбавленій сімейного оточення, як це передбачено в цій Конвенції.
Стаття 23
1. Держави–учасниці визнають, що неповноцінна в розумовому або фізичному відношенні дитина має вести повноцінне і достойне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості в собі і
полегшують її активну участь у житті суспільства.
2. Держави–учасниці визнають право неповноцінної дитини на особливе
піклування, заохочують і забезпечують надання, за умови наявності ресурсів, дитині, яка має на це право, та відповідальним за турботу про неї
’
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допомогу, щодо якої подано прохання і яка відповідає стану дитини та становищу її батьків або інших осіб, що забезпечують турботу про дитину.
3. На забезпечення особливих потреб неповноцінної дитини допомога згідно
з пунктом 2 цієї статті надається при можливості безкоштовно з урахуванням фінансових ресурсів батьків або інших осіб, що забезпечують турботу
про дитину, та має на меті забезпечення неповноцінній дитині ефективного
доступу до послуг у галузі освіти, професійної підготовки, медичного обслуговування, відновлення здоров’я, підготовки до трудової діяльності та
доступу до засобів відпочинку таким чином, який призводить до найбільш
повного по можливості втягнення дитини в соціальне життя і досягнення
розвитку її особи, включаючи культурний і духовний розвиток дитини.
4. Держави–учасниці сприяють у дусі міжнародного співробітництва обміну відповідною інформацією в галузі профілактичної охорони здоров’я,
медичного, психологічного і функціонального лікування неповноцінних
дітей, охоплюючи розповсюдження інформації про методи реабілітації,
загальноосвітньої і професійної підготовки, а також доступу до цієї інформації, з тим щоб дозволити Державам–учасницям покращити свої
можливості і знання і розширити свій досвід в цій галузі. У зв’язку з цим
особлива увага має приділятися потребам країн, що розвиваються.
Стаття 24
1. Держави–учасниці визнають право дитини на користування найбільш
досконалими послугами системи охорони здоров’я та засобами лікування хвороб і відновлення здоров’я. Держави–учасниці намагаються забезпечити, щоб жодна дитина не була позбавлена свого права на доступ до
подібних послуг системи охорони здоров’я.
2. Держави–учасниці домагаються повного здійснення цього права, зокрема, вживають заходів щодо:
а) зниження рівня смертності немовлят і дитячої смертності;
b) забезпечення надання необхідної медичної допомоги та охорони
здоров’я всіх дітей із приділенням першочергової уваги розвитку первинної медико–санітарної допомоги;
с) боротьби з хворобами і недоїданням, у тому числі в межах первинної
медико–санітарної допомоги, шляхом, поряд з іншим, застосування легкодоступної технології та надання достатньої кількості поживного продовольства та чистої питної води, беручи до уваги небезпеку і ризик забруднення навколишнього середовища;
d) надання матерям належних послуг з охорони здоров’я у допологовий і
післяпологовий періоди;
е) забезпечення інформацією всіх прошарків суспільства, зокрема батьків і
дітей, щодо здоров’я і харчування дітей, переваги грудного годування, гігієни, санітарії середовища перебування дитини і запобігання нещасним випадкам, а також доступу до освіти та підтримки у використанні цих знань;
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і) розвитку просвітницької роботи та послуг у галузі профілактичної медичної допомоги та планування розміру сім’ї.
3. Держави–учасниці вживають будь–яких ефективних і необхідних заходів з метою скасування традиційної практики, що негативно впливає
на здоров’я дітей.
4. Держави–учасниці зобов’язані сприяти міжнародному співробітництву і розвивати його з метою поступового досягнення повного здійснення
права, яке визнається в цій статті. У зв’язку з цим особлива увага має
приділятися потребам країн, що розвиваються.
Стаття 25
Держави–учасниці визнають права дитини, яка віддана компетентними органами на піклування з метою догляду за нею, її захисту або
фізичного чи психічного лікування, на періодичну оцінку лікування,
наданого дитині, і всіх інших умов, пов’язаних із таким піклуванням
про дитину.
Стаття 26
1. Держави–учасниці визнають за кожною дитиною право користуватися
благами соціального забезпечення, включаючи соціальне страхування, і
вживають необхідних заходів щодо досягнення повного здійснення цього
права згідно з їхнім національним законодавством.
2. Ці блага в міру необхідності надаються з урахуванням наявних ресурсів
і можливостей дитини та осіб, які несуть відповідальність за утримання
дитини, а також будь–яких міркувань, пов’язаних з одержанням благ дитиною чи від її імені.
Стаття 27
1. Держави–учасниці визнають право кожної дитини на рівень життя,
необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини.
2. Батько (–ки) або інші особи, які виховують дитину, несуть основну
відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових
можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини.
3. Держави–учасниці відповідно до національних умов і в межах своїх
можливостей вживають необхідних заходів щодо надання допомоги батькам та іншим особам, які виховують дітей, у здійсненні цього права і у випадку необхідності надають матеріальну допомогу і підтримують програми, особливо щодо забезпечення дитини харчуванням, одягом і житлом.
4. Держави–учасниці вживають усіх необхідних заходів щодо забезпечення відновлення утримання дитини батьками або іншими особами, які
відповідають за дитину як всередині Держави–учасниці, так і за кордоном. Зокрема, якщо особа, яка несе фінансову відповідальність за дитину, і дитина проживають у різних державах, Держави–учасниці сприя’
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ють приєднанню до міжнародних угод або укладенню таких угод, а також
досягненню інших відповідних домовленостей.
Стаття 28
1. Держави–учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема:
а) вводять безплатну та обов’язкову початкову освіту;
b) сприяють розвиткові різних форм середньої освіти, як загальної, так і
професійної, забезпечують її доступність для всіх дітей та вживають таких заходів, як введення безплатної освіти та надання у випадку необхідності фінансової допомоги;
с) забезпечують доступність вищої освіти для всіх на підставі здібностей
кожного за допомогою всіх необхідних засобів;
d) забезпечують доступність інформації і матеріалів у галузі освіти й професійної підготовки для всіх дітей;
е) вживають заходів для сприяння регулярному відвіданню шкіл і зменшенню кількості учнів, які залишили школу.
2. Держави–учасниці вживають усіх необхідних заходів, щоб шкільна
дисципліна була забезпечена методами, що грунтуються на повазі до людської гідності дитини та відповідно до цієї Конвенції.
3. Держави–учасниці заохочують і розвивають міжнародне співробітництво з питань, що стосуються освіти, зокрема, з метою сприяння ліквідації невігластва і неписьменності в усьому світі та полегшення доступу до
науково–технічних знань і сучасних методів навчання. В цьому зв’язку
особлива увага має приділятися потребам країн, що розвиваються.
Стаття 29
1. Держави–учасниці погоджуються щодо того, що освіта дитини має
бути спрямована на:
а) розвиток особи, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в
найповнішому обсязі;
b) виховання поваги до прав людини та основних свобод, а також принципів, проголошених у Статуті Організації Об’єднаних Націй;
с) виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови і
національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження та до цивілізацій, відмінних від її власної;
d) підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості, рівноправності чоловіків і жінок та дружби
між усіма народами, етнічними, національними і релігійними групами, а
також особами з корінного населення;
е) виховання поваги до навколишньої природи.
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2. Жодна частина цієї статті або статті 28 не тлумачиться як така, що обмежує свободу окремих осіб і органів створювати учбові заклади та керувати ними за умови постійного додержання принципів, викладених у
пункті 1 цієї статті, та виконання вимоги того, щоб освіта, яку одержують
в таких учбових закладах, відповідала мінімальним нормам, що можуть
бути встановлені державою.
Стаття 30
У таких державах, де існують етнічні, релігійні або мовні меншості чи особи з числа корінного населення, дитині, яка належить до таких меншостей
чи корінного населення, не може бути відмовлено в праві спільно з іншими
членами її групи користуватися своєю культурою, сповідати свою релігію і
виконувати її обряди, а також користуватися рідною мовою.
Стаття 31
1. Держави–учасниці визнають право дитини на відпочинок і озвілля,
право брати участь в іграх і розважальних заходах, що відповідають її
віку, та вільно брати участь у культурному житті та займатися мистецтвом.
2. Держави–учасниці поважають і заохочують право дитини на всебічну
участь у культурному і творчому житті та сприяють наданню їй відповідних і рівних можливостей для культурної і творчої діяльності, дозвілля і
відпочинку.
Стаття 32
1. Держави–учасниці визнають право дитини на захист від економічної
експлуатації та від виконання будь–якої роботи, яка може являти небезпеку для здоров’я, бути перешкодою в одержанні нею освіти чи завдавати
шкоди її здоров’ю, фізичному, розумовому, духовному, моральному та
соціальному розвитку.
2. Держави–учасниці вживають законодавчі, адміністративні і
соціальні заходи, а також заходи в галузі освіти, з тим щоб забезпечити
здійснення цієї статті. 3 цією метою, керуючись відповідними положеннями інших міжнародних документів, Держави–учасниці, зокрема:
а) встановлюють мінімальний вік для прийому на роботу;
b) визначають необхідні вимоги щодо тривалості робочого дня й умови
праці;
с) передбачають відповідні види покарань або інші санкції для забезпечення ефективного здійснення цієї статті.
Стаття 33
Держави–учасниці вживають усіх необхідних заходів, охоплюючи законодавчі, адміністративні та соціальні, а також заходи в галузі освіти, з
тим щоб захистити дітей від незаконного зловживання наркотичними за’
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собами та психотропними речовинами, як вони визначені у відповідних
міжнародних договорах, та не допускати залучення дітей до протизаконного виробництва таких речовин і торгівлі ними.
Стаття 34
Держави–учасниці зобов’язані захищати дитину від усіх форм сексуальної експлуатації та сексуальних розбещень. 3 цією метою Держави–учасниці, зокрема, вживають на національному, двосторонньому та багатосторонньому рівнях усіх необхідних заходів щодо запобігання:
а) схилянню або примушуванню дитини до будь–якої незаконної сексуальної діяльності;
b) використанню дітей з метою експлуатації у проституції або в іншій незаконній сексуальній практиці;
с) використанню дітей з метою експлуатації у порнографії та порнографічних матеріалах.
Стаття 35
Держави–учасниці вживають на національному, двосторонньому та багатосторонньому рівнях усіх необхідних заходів щодо відвернення викрадень дітей, торгівлі дітьми чи їх контрабанди в будь–яких цілях і в
будь–якій формі.
Стаття 36
Держави–учасниці захищають дитину від усіх форм експлуатації, що завдають шкоди будь–якому аспекту добробуту дитини.
Стаття 37
Держави–учасниці забезпечують, щоб:
а) жодна дитина не піддавалась катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або принижуючим гідність видам поводження чи покарання. Ні
смертна кара, ні довічне тюремне ув’язнення, які не передбачають можливості звільнення, не призначаються за злочини, вчинені особами, молодшими 18 років;
b) жодна дитина не була позбавлена волі незаконним або свавільним чином. Арешт, затримання чи тюремне ув’язнення дитини здійснюються
згідно з законом та використовуються лише як крайній захід і протягом
якомога більш короткого відповідного періоду часу;
с) гуманне ставлення до кожної позбавленої волі дитини і повагу до гідності її особи з урахуванням потреб осіб її віку. Зокрема, кожна позбавлена волі дитина має бути відокремлена від дорослих, якщо тільки не
вважається, що в найкращих інтересах дитини цього не слід робити, та
мати право підтримувати зв’язок зі своєю сім’єю шляхом листування та
побачень, за винятком особливих обставин;
d) кожна позбавлена волі дитина мала право на негайний доступ до право325
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вої та іншої відповідної допомоги, а також право оспорювати законність
позбавлення її волі перед судом чи іншим компетентним, незалежним і безстороннім органом та право на невідкладне прийняття ними рішень щодо
будь–якої такої процесуальної дії.
Стаття 38
1. Держави–учасниці зобов’язані поважати норми міжнародного гуманітарного права, що застосовуються до них у випадку збройних конфліктів
і мають відношення до дітей, та забезпечувати їх додержання.
2. Держави–учасниці вживають усіх можливих заходів для забезпечення
того, щоб особи, які не досягли 15–річного віку, не брали безпосередньої
участі у воєнних діях.
3. Держави–учасниці утримуються від призову будь–якої особи, яка не
досягла 15–річного віку, на службу до збройних сил. При вербуванні з
числа осіб, які досягли 15–річного віку, але яким ще не виповнилося
18 років, Держави–учасниці прагнуть віддавати перевагу особам більш
старшого віку.
4. Згідно зі своїми зобов’язаннями за міжнародним гуманітарним правом, пов’язаним із захистом цивільного населення під час збройних конфліктів, Держави–учасниці зобов’язані вживати всіх можливих заходів
з метою забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт,
та догляду за ними.
Стаття 39
Держави–учасниці вживають усіх необхідних заходів для сприяння фізичному та психологічному відновленню та соціальній інтеграції дитини, яка є жертвою будь–яких видів нехтування, експлуатації чи зловживань, катувань чи будь–яких жорстоких, нелюдських або принижуючих
гідність видів поводження, покарання чи збройних конфліктів. Таке відновлення і реінтеграція мають здійснюватися в умовах, що забезпечують
здоров’я, самоповагу і гідність дитини.
Стаття 40
1. Держави–учасниці визнають право кожної дитини, яка, як вважається, порушила кримінальне законодавство, звинувачується або визнається винною в його порушенні, на таке поводження, що сприяє розвиткові
у дитини почуття гідності і значущості, зміцнює в ній повагу до прав людини й основних свобод інших та при якому враховуються вік дитини і
бажаність сприяння її реінтеграції та виконання нею корисної ролі в суспільстві.
2. 3 цією метою і беручи до уваги відповідні положення міжнародних документів, Держави–учасниці, зокрема, забезпечують, щоб:
а) жодна дитина не вважалася порушником кримінального законодавства, не була звинувачена та визнана винною в його порушенні через дію
’
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чи бездіяльність, які не були заборонені національним і міжнародним
правом на час їх здійснення;
b) кожна дитина, яка, як вважається, порушила кримінальне законодавство чи звинувачується в його порушенні, мала принаймні такі гарантії:
c) презумпцію невинності, поки її вина не буде доведена згідно із законом;
d) негайне і безпосереднє інформування її про звинувачення проти неї,
а у випадку необхідності, через її батьків чи законних опікунів, та одержання правової й іншої необхідної допомоги при підготовці та здійсненні
свого захисту;
e) невідкладне ухвалення рішення з розглядуваного питання компетентним, незалежним і безстороннім органом чи судовим органом у ході справедливого слухання згідно із законом у присутності адвоката чи іншої
відповідної особи і, якщо це не вважається таким, що суперечить найкращим інтересам дитини, зокрема, з урахуванням її віку чи становища її
батьків або законних опікунів;
f) свобода від примусу щодо даваних свідчень чи визнання вини; вивчення показань свідків звинувачення або самостійно, або з допомогою інших
осіб та забезпечення рівноправної участі свідків захисту та вивчення їхніх свідчень;
g) якщо вважається, що дитина порушила кримінальне законодавство,
повторний розгляд вищим компетентним, незалежним і безстороннім
органом чи судовим органом згідно із законом відповідного рішення та
будь–яких вжитих у цьому зв’язку заходів;
h) безплатна допомога перекладача, якщо дитина не розуміє використовуваної мови чи не розмовляє нею;
i) повна повага її особистого життя на всіх стадіях розгляду.
3. Держави–учасниці прагнуть сприяти створенню законів, процедур, органів і установ, що безпосередньо стосуються дітей, які, як вважається,
порушили кримінальне законодавство, звинувачуються чи визнаються
винними в його порушенні, і зокрема:
а) встановленню мінімального віку, нижче якого діти вважаються нездатними порушити кримінальне законодавство;
b) у випадку необхідності та бажаності вжиттю заходів щодо поводження
з такими дітьми без використання судового розгляду за умов повного додержання прав людини і правових гарантій.
4. Необхідна наявність таких різних заходів, як догляд, положення про
опіку і нагляд, консультативні послуги, призначення випробувального
строку виховання, програми навчання і професійної підготовки, та інших
форм догляду, що замінюють догляд в установах, з метою забезпечення
такого поводження з дитиною, яке забезпечувало б її добробут і відповідало її становищу та характеру злочину.
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Стаття 41
Жодне в цій Конвенції не торкається будь–яких положень, які
більшою мірою сприяють здійсненню прав дитини і можуть міститися:
а) в законі Держави–учасниці, або
b) в нормах міжнародного права, що діють щодо даної держави.
Частина II
Стаття 42
Держави–учасниці зобов’язані, використовуючи належні та дійові засоби, широко інформувати про принципи і положення Конвенції як дорослих, так і дітей.
Стаття 43
1. 3 метою розгляду прогресу, досягнутого Державами–учасницями щодо
виконання
зобов’язань, взятих згідно з цією Конвенцією, засновується Комітет із
прав дитини, який здійснює функції, передбачені нижче.
2. Комітет складається з десяти експертів, що відзначаються високими
моральними якостями та визнаною компетентністю в галузі, охоплюваній цією Конвенцією. Членів Комітету обирають Держави–учасниці
з числа своїх громадян, вони виступають в особистій якості, при цьому
приділяється увага справедливому географічному розподілу, а також головним правовим системам.
3. Членів Комітету обирають таємним голосуванням із числа внесених до
списку осіб, висунутих Державами–учасницями. Кожна Держава–учасниця може висувати одну особу з числа своїх громадян.
4. Первісні вибори до Комітету проводяться не пізніше, ніж через шість місяців із дня набуття чинності цією Конвенцією, а надалі — раз на два роки.
Принаймні за чотири місяці до дня кожних виборів Генеральний секретар
Організації Об’єднаних Націй звертається до Держав–учасниць з листом,
пропонуючи їм подати свої кандидатури протягом двох місяців. Потім Генеральний секретар складає в алфавітному порядку список усіх висунутих
таким чином осіб із зазначенням Держав–учасниць, які висунули цих осіб,
та представляє цей список Державам–учасницям цієї Конвенції.
5. Вибори проводяться на нарадах Держав–учасниць, які скликає Генеральний секретар у центральних установах Організації Об’єднаних Націй. На нарадах, де дві третини Держав–учасниць складають кворум,
обраними до складу Комітету є ті кандидати, які дістали найбільшу кількість голосів і абсолютну більшість голосів представників Держав–учасниць, що присутні та беруть участь у голосуванні.
6. Члени Комітету обираються на чотирирічний строк. Вони мають право бути переобраними у випадку повторного висунення їх кандидатур.
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Строк повноважень п’яти членів, обраних на перших виборах, минає в
кінці дворічного періоду; негайно після перших виборів імена цих п’яти
членів визначаються голови наради шляхом жеребкування.
7. У випадку смерті або відставки якого–небудь члена Комітету або якщо
він чи вона з якоїсь іншої причини не може більше виконувати обов’язки
члена Комітету, Держава–учасниця, що висунула даного члена Комітету,
призначає іншого експерта з числа своїх громадян на строк, що залишився, за умови схвалення Комітетом.
8. Комітет встановлює власні правила процедури.
9. Комітет обирає своїх службових осіб на дворічний строк.
10. Сесії Комітету, як правило, проводяться в центральних установах Організації Об’єднаних Націй або в будь–якому іншому відповідному місці, визначеному Комітетом. Комітет, як правило, проводить сесії щорічно. Тривалість
сесії Комітету визначається і при необхідності переглядається на нарадах Держав–учасниць цієї Конвенції за умови схвалення Генеральною Асамблеєю.
11. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй надає необхідні персонал і матеріальні засоби для ефективного здійснення Комітетом
своїх функцій відповідно до цією Конвенції.
12. Члени Комітету, заснованого відповідно до цієї Конвенції, одержують схвалювану Генеральною Асамблеєю винагороду з коштів Організації Об’єднаних Націй в порядку та на умовах, встановлених Генеральною
Асамблеєю.
Стаття 44
1. Держави–учасниці зобов’язані подавати Комітету через Генерального
секретаря Організації Об’єднаних Націй доповіді про вжиті ними заходи щодо закріплення визнаних у Конвенції прав та прогрес, досягнутий у
здійсненні цих прав:
а) протягом двох років після набуття чинності цією Конвенцією для відповідної Держави–учасниці;
b) надалі — кожні п’ять років.
2. У доповідях, які подаються відповідно до цієї статті, зазначаються
фактори і труднощі, якщо такі є, що впливають на ступінь виконання
зобов’язань за цією Конвенцією. Доповіді містять також достатню інформацію, з тим щоб забезпечити Комітету повне розуміння дії Конвенції у
даній країні.
3. Державі–учасниці, яка подала Комітету всебічну первинну інформацію, немає необхідності повторювати у наступних доповідях, що подаються відповідно до пункту 1 підпункту b цієї статті, раніше викладену
основну інформацію.
4. Комітет може запитувати у Держав–учасниць додаткову інформацію,
що стосується здійснення цієї Конвенції.
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5. Доповіді про діяльність Комітету раз на два роки представляються Генеральній Асамблеї через Економічну та Соціальну Раду.
6. Держави–учасниці забезпечують широку гласність своїм доповідям у
власних країнах.
Стаття 45
3 метою сприяння ефективному здійсненню Конвенції та заохочення міжнародного співробітництва в галузі, охоплюваній цією Конвенцією:
а) спеціалізовані установи, Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй та
інші органи Організації Об’єднаних Націй мають право бути представленими при розгляді питань про здійснення таких положень цієї Конвенції, які
входять до сфери їх повноважень. Комітет може запропонувати спеціалізованим установам, Дитячому фонду Організації Об’єднаних Націй та іншим
компетентним органам, якщо він вважає це за доцільне, подавати висновки експертів щодо здійснення Конвенції у тих галузях, які входять до сфери їх відповідних повноважень. Комітет може запропонувати спеціалізованим установам, Дитячому фонду Організації Об’єднаних Націй та іншим
органам Організації Об’єднаних Націй подавати доповіді про здійснення
Конвенції у галузях, що входять до сфери їхньої діяльності;
b) Комітет направляє, якщо він вважає за доцільне, до спеціалізованих
установ, Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй та інших компетентних органів будь–які доповіді Держав–учасниць, у яких вміщені
прохання про технічну консультацію чи допомогу або йдеться про потреби в цьому, зазначені зауваження та пропозиції Комітету, якщо такі є,
щодо таких прохань чи зауважень;
с) Комітет може рекомендувати Генеральній Асамблеї запропонувати Генеральному секретарю провести від її імені дослідження з питань, що стосуються прав дитини;
d) Комітет може вносити пропозиції і рекомендації загального характеру,
засновані на інформації, одержаній відповідно до статтей 44 і 45 цієї Конвенції. Такі пропозиції і рекомендації загального характеру направляються будь–якій зацікавленій Державі–учасниці і повідомляються Генеральній Асамблеї поряд із зауваженнями Держав–учасниць, якщо такі є.
Частина III
Стаття 46
Ця Конвенція відкрита для підписання її всіма державами.
Стаття 47
Ця Конвенція підлягає ратифікації. Ратифікаційні грамоти здаються на
зберігання Генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй.
Стаття 48
Ця Конвенція відкрита для приєднання до неї будь–якої держави. Доку’
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менти про приєднання здаються на зберігання Генеральному секретарю
Організації Об’єднаних Націй.
Стаття 49
1. Ця Конвенція набуває чинності на тридцятий день після дати здачі на
зберігання Генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй двадцятої ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.
2. Для кожної держави, яка ратифікує цю Конвенцію або приєднується
до неї після здачі на зберігання двадцятої ратифікаційної грамоти або документа про приєднання, ця Конвенція набирає чинності на тридцятий
день після здачі такою державою на зберігання її ратифікаційної грамоти
або документа про приєднання.
Стаття 50
1. Будь–яка Держава–учасниця може запропонувати поправку і подати
її Генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй. Генеральний
секретар потім направляє запропоновану поправку Державам–учасницям із проханням повідомити його, чи висловлюються вони за скликання
конференції Держав–учасниць з метою розгляду цих пропозицій і проведення по них голосування. Якщо протягом чотирьох місяців, починаючи
з дати такого повідомлення, принаймні третина Держав–учасниць висловиться за таку конференцію, Генеральний секретар скликає цю конференцію під егідою Організації Об’єднаних Націй. Будь–яка поправка,
прийнята більшістю Держав–учасниць, які присутні та голосують на цій
конференції, подається Генеральній Асамблеї на її затвердження.
2. Поправка, прийнята згідно з пунктом 1 цієї статті, набуває чинності
після затвердження її Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних
Націй та прийняття її більшістю у дві третини Держав–учасниць.
3. Коли поправка набуває чинності, вона стає обов’язковою для тих Держав–
учасниць, які її прийняли, а для інших Держав–учасниць залишаються
обов’язковими положення цієї Конвенції і будь–які попередні поправки.
Стаття 51
1. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй отримує та розсилає всім державам текст застережень, зроблених державами у момент
ратифікації або приєднання.
2. Застереження, не сумісні з метою і завданнями цієї Конвенції, не допускаються.
3. Застереження можуть бути зняті у будь–який час шляхом відповідного повідомлення, направленого Генеральному секретарю Організації
Об’єднаних Націй, який потім повідомляє про це всі держави. Таке повідомлення набуває чинності з дня отримання його Генеральним секретарем.
Стаття 52
Будь–яка Держава–учасниця може денонсувати цю Конвенцію шляхом
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письмового повідомлення Генерального секретаря Організації Об’єднаних
Націй. Денонсація набуває чинності через рік після отримання повідомлення Генеральним секретарем.
Стаття 53
Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй призначається депозитарієм цієї Конвенції.
Стаття 54
Оригінал цієї Конвенції, англійський, арабський, іспанський, китайський, російський і французький тексти якої є однаково автентичними,
здається на зберігання Генеральному секретареві Організації Об’єднаних
Націй.
НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО нижчепідписані повноважні представники,
належним чином на те уповноважені своїми відповідними урядами, підписали цю Конвенцію.

’
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I
ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ
Мета курсу: сформувати в учасників навички захисту права дитини на
сім’ю як основний осередок суспільства та природного середовища для
зростання і благополуччя дитини.
Завдання семінару:
y охарактеризувати основні етапи розвитку дитини;
y визначити фактори, які впливають на порушення формування особистості;
y усвідомити існування проблеми насильства в сім’ї;
y розглянути поняття «насильство в сім’ї», його види, форми та наслідки;
y ознайомити учасників з індикаторами насильства в сім’ї;
y сформувати основні принципи роботи з дітьми, які зазнають домашнього насильства;
y розробити план роботи з сім’єю із залученням її до мультидисциплінарної команди.
Учасники: Представники державних установ, соціальних служб, громадських організацій та інших інституцій, які працюють у сфері захисту прав дитини.
№

Вправа

Форма проведення

Час, хв.

День 1
Сесія 1. Основні сфери людського розвитку та фактори, що впливають на
порушення формування особистості
Привітання.
Повідомлення.
Інтерактивне спілкування
Представлення тренерів,
теми, завдань тренінгу,
1
рефлексія практичного
30
застосування знань, отриманих під час попереднього
тренінгу
Визначення очікувань та по- Індивідуальна робота
2
10
боювань учасників
Вправа «Колесо життя»
Мозковий штурм,
3
20
повідомлення, обговорення
333
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Вправа «Етапи розвитку
Повідомлення + групова
40
дитини» (за Еріксоном)
дискусія
Сесія 2. Основні сфери людського розвитку та фактори, що впливають на
порушення формування особистості (продовження)
1
Рухавка «Буревій»
Рухавка
5
2
Вправа «Супермаркет»
Інтерактивна гра
10
Особливості власного
Міні–тестування,
20
3
розвитку
індивідуальна робота
4
Вправа «Вікові пазли»
Інтерактивна вправа
25
Роль матері і батька у
Повідомлення + групова
5
30
розвитку дитини
робота
Сесія 3. Поняття «насильство в сім’ї», причини, види та прояви насильства
в сім’ї
Визначення поняття «наПовідомлення
1
сильство в сім’ї», ознайом10
лення з видами насильства
Як ви розумієте поняття
Мозковий штурм,
20
2
«насильство в сім’ї?
групова робота
Визначення причин
Робота в групах
3
15
насильства в сім’ї
Знайди людину, схожу
Індивідуальна робота, робота
10
4
на себе
в парах
Виявлення ознак–індикаРобота в парах із таблицею
5
25
торів насильства в сім’ї
6
Підсумки першого дня
Інтерактивне спілкування
10
4

День 2
Сесія 1. Основні принципи встановлення довірливих стосунків із дитиною
Рефлексія попереднього
Інтерактивне спілкування
1
10
дня
2
Вправа «Ярлики»
Інтерактивна вправа
30
Вправа на емоційне
Інтерактивна гра
3
10
розвантаження «Зоопарк»
Встановлення довірливих
Інформаційне повідомлення +
4
стосунків із дитиною.
рольова гра
40
Вправа «Що зі мною?»
Сесія 2. Надання допомоги дитині, що постраждала від насильства в сім’ї
Принципи роботи з дітьми Робота в парах
1
30
та з аудиторією
Вправа «Чим можна нашко- Конфронтація
2
дити дитині? Чим можна
30
допомогти дитині?»
3
Правила «Ніколи»
Робота з аудиторією
15
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Обговорення чинних
Інформаційне повідомлення +
нормативно–правових актів обговорення
4
25
з питань попередження
насильства в сім’ї в Україні
Сесія 3. Візит соціального педагога в сім’ю
1
Труднощі при візиті в сім’ю Рольова гра
40
2
Основні принципи
Повідомлення
20
успішного візиту в сім’ю
Помилки первинного
Інтерактивне спілкування.
3
30
контакту
Повідомлення
Сесія 4. Збір інформації про сім’ю, етичні норми в роботі соціального педагога
Етичний кодекс спеціалістів Повідомлення
1
15
із соціальної роботи України.
Робота з анкетою для
Індивідуальна робота
2
60
відвідування сім’ї
3
Підсумки другого дня
Інтерактивне спілкування
15
День 3
Сесія 1. Складання плану роботи з сім’єю
Рефлексія попереднього
Інтерактивне спілкування
1
дня
Складання плану роботи з Робота в групах
2
сім’єю
Презентація планів роботи Повідомлення + обговорення
3
з сім’єю
Сесія 2. Підсумки тренінгу
1
Рефлексія
Мозковий штурм
Постановка практичного
Інформаційне повідомлення
2
завдання
Аналіз очікувань і побоюІндивідуальна робота +
3
вань. Загальна оцінка курсу. обговорення
Вручення сертифікатів

10
40
40
15
45
30
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ДЕНЬ 1
СЕСІЯ 1.
ОСНОВНІ СФЕРИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОРУШЕННЯ
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
1. Привітання. Представлення тренерів, теми, завдань сесії, рефлексія
практичного застосування знань, отриманих під час попереднього
тренінгу.
Мета: ознайомити учасників із метою й завданнями тренінгу, обговорити
почуття та враження учасників після минулого тренінгу, обговорити досвід використання на практиці набутих знань.
Час: 20 хвилин.
Необхідні матеріали: ватман із написаними назвою та завданнями тренінгу.
Хід проведення:
Тренер вітає учасників та представляє мету і завдання тренінгу та правила, за якими вони працюватимуть протягом тренінгу.
До уваги тренера!
Правила були виписані групою під час попереднього тренінгу. Тренер просить учасників згадати їх:
– дотримуватись розпорядку роботи;
– поважати думку іншого;
– обговорювати не людину, а проблему;
– слухати й чути;
– зберігати конфіденційність;
– бути активним;
– «правило піднятої руки»;
– дотримуватися прийнятих правил.

З метою проведення рефлексії попереднього тренінгу, тренер ставить
учасникам питання:
1. Із яким настроєм ви прийшли на другу частину навчального курсу?
2. Як знання, отримані під час попереднього тренінгу, були використані
на практиці (позитивні та негативні приклади)?
3. Які питання з’явились у вас за час «перерви»?
4. Чи є щось, що заважає нам рухатися далі?
Якщо учасники проговорюють свої запитання, які з’явились у них під
’
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1.

час «перерви» між тренінгами, тренеру варто записати їх на окремий
аркуш паперу та вивісити на видному місці. В ході роботи можна звертатися до них та знаходити разом з учасниками відповіді.
2. Визначення очікувань та побоювань учасників.
Мета: визначити очікування та побоювання учасників від тренінгу, узагальнити їх очікування та пов’язати з метою і завданнями тренінгового
курсу, мотивувати учасників на подальшу роботу.
Час: 10 хвилин.
Необхідні матеріали: ватман із намальованим контуром дерева. Вирізане
листя зі стікерів (зеленого і жовтого кольору) за кількістю учасників.
Хід проведення:
Тренер роздає учасникам по два листочки жовтого і зеленого кольору.
Протягом 5 хв. вони мають написати на зеленому листочку свої очікування від тренінгу, на жовтому — побоювання. Кожний учасник презентує
свої очікування та побоювання і клеїть їх на ватман із деревом.
Після всіх презентацій тренер зауважує, що наприкінці семінару група
повернеться до дерева з очікуваннями і побоюваннями.
До уваги тренера!
Наприкінці семінару тренерові слід запропонувати учасникам повернутися до дерева. Якщо очікування справдилися, учасник залишає свій зелений листок на дереві. Якщо не справдилися — відриває
його. Те ж саме відбувається з побоюваннями: якщо справдилися
— залишається на дереві, якщо не справдилися — відриваються.
Найкраще, коли на дереві залишаються тільки зелені листочки.

Запитання для обговорення:
1. Які очікування у групі найбільш поширені? З чим, на вашу думку, це пов’язано?
2. Які побоювання мають учасники групи? Які очікування найбільш поширені? Чому?
3. Які думки та почуття виникли під час виконання вправи?

3. Вправа «Колесо життя».
Мета: визначити поняття «здоров’я», окреслити поняття, показати багатогранність поняття «здоров’я».
Час: 20 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші паперу формату А–4 за кількістю учасників, Додаток 4.
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Хід проведення:
Для виконання наступного завдання учасники отримують аркуші паперу
А–4. Тренер малює схему на ватмані (Додаток 1) і дає інструкцію:
1. Намалюйте на аркуші паперу велике коло.
2. У центрі великого кола намалюйте маленьке і визначте його як
«центр».
3. Проведіть від центру до великого кола вісім спиць, кожна з яких є прямо протилежною іншій і може продовжуватися за лінією великого кола.
4. Позначте кожну спицю наступним чином:
духовна;
інтелектуальна;
емоційна;
фізична;

соціальна;
професійна;
екологічна;
психологічна.

Тренер запитує в учасників, як вони розуміють указані поняття, і в разі
необхідності дає пояснення.
Фізичне здоров’я визначають такі чинники, як індивідуальні особливості
анатомічної будови тіла, фізіологічні функції організму в різних умовах
існування, генетична спадщина, рівні фізичного розвитку органів і систем організму.
До сфери емоційного здоров’я відносять індивідуальні особливості
психічних процесів і властивостей людини, наприклад, збудженість,
емоційність, чутливість.
Психологічне життя індивіда складається з потреб, інтересів, мотивів,
стимулів, настанов, цілей, уяв, почуттів тощо. Психологічне здоров’я
пов’язане з особливостями мислення, характеру, здібностей. Усі ці складові зумовлюють особливості індивідуальних реакцій на однакові життєві ситуації.
Інтелектуальне здоров’я представляє ступінь інтелектуального розвитку людини, схильність до сприйняття знань, бажання сприймати нові
знання та самовдосконалюватись.
Духовне здоров’я залежить від духовного світу особистості, сприйняття складових духовної культури людства — освіти, науки, мистецтва,
релігії, моралі, етики. Свідомість людини, її ментальність, життєва самоідентифікація, сенс життя, оцінка власних здібностей і можливостей у
контексті існуючих ідеалів та світогляду — все це визначає стан духовного здоров’я індивіда.
Соціальне здоров’я особистості залежить від економічних чинників, стосунків із сім’єю, державними, громадськими, приватними організаціями, через які відбуваються соціальні зв’язки — праця, відпочинок, побут, соціальний захист, охорона здоров’я, безпека існування тощо.
’
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Екологічне здоров’я — ставлення особистості до навколишнього середовища.
Професійне здоров’я стосується професійної діяльності особистості.
Кінець і початок спиць позначайте таким чином, аби біля центру розмістилися назви з найменшим ступенем враженості, а біля великого колеса
— назви з найбільшим ступенем враженості:
духовна

соціальна

(неактивний — активний);

інтелектуальна

(одинокий — приналежний до соціальних систем, груп);

(самовдоволений — допитливий);

професійна

емоційна

(незадоволений — задоволений);

(нестійкий — стійкий);

екологічна

фізична

(не бережливий — бережливий);

(нездоровий — здоровий).

психологічна
(неадаптивний — адаптивний).

Далі тренер говорить, що існує понад 200 визначень поняття «здоров’я».
Зокрема Білл Райн — професор школи соціальної роботи університету
МакГілл (Канада) — пропонує концепцію поняття здоров’я, в основу
якої покладено світогляд перших поселенців Канади, які сприймали
життя як колесо. Відповідно до цього світогляду, все в житті має бути в
гармонії.
Потім тренер пропонує учасникам знайти і позначити на кожній спиці
місце, що найбільше відповідає їхньому стану на сучасному етапі, а потім
поєднати ці відмітки лінією.
Запитання для обговорення:
1. Чи утворилося коло?
2. В якому з аспектів життя ви найблагополучніші?
3. Які сфери вашої життєдіяльності ви хотіли б удосконалити?
4. Яким чином ви можете це зробити?
5. Що показує виконання цього завдання?

Коментар тренера:
Кожна зі спиць утримує наше колесо у рівновазі, кожна потребує нашої
уваги. Нам слід розвивати «спиці», які визначають основні сфери життєдіяльності, рівномірно, щоб наше життя було гармонійним.
Далі тренер пропонує учасникам (індивідуально) визначити поняття
«здоров’я». Час виконання 3 хв.
Учасники за бажанням зачитують своє визначення, потім тренер пропонує визначення «здоров’я», запропоноване ВООЗ.
339
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Загальноприйнятим у міжнародному обігу є визначення здоров’я, викладене у преамбулі Статуту ВООЗ (1948р.):
«Здоров’я — це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише брак хвороб або фізичних вад».
Запитання для обговорення:
1. Яку нову інформацію ви отримали, виконуючи цю велику вправу?
2. Які думки у вас виникли під час її виконання?
3. Яким чином ця вправа пов’язана із темою семінару?

4. Вправа «Етапи розвитку дитини» (за Еріксоном).
Мета: надати учасникам інформацію щодо етапів розвитку дитини (за
класифікацією Е.Еріксона).
Час: 40 хвилин.
Необхідні матеріали: фліп–чарт із порожньою таблицею.
Хід проведення:
Ця вправа проводиться у формі міні–лекції та групової дискусії.
Тренер пропонує учасникам розпочати спільну роботу над заповненням
таблиці. Він пояснює, що дана таблиця дасть їм змогу усвідомити, що
саме відбувається з дитиною, залежно від віку, чому вона так змінюється
і як можна сприяти її гармонійному розвитку.
Заповнення таблиці може проводитися наступним чином: тренер вивішує порожню таблицю, яку починає заповнювати спільно з учасниками,
даючи назву стовпчикам.
№
1
2
3
4
5

Вік

Назва етапу

Кризове запитання

Зараз ми пропонуємо вам заповнити ось цю таблицю.
По завершенні роботи ми побачимо взаємозв’язки між різними складовими розвитку дитини та її поведінки.
Наш підхід базується на періодизації розвитку, запропонованій американським психологом Еріком Еріксоном. Його періодизація розвитку
складається з 8 етапів, але нас цікавлять перші 5.
Отже, почнемо.
Дуже часто ми не можемо зрозуміти, чому діти змінюються так швидко.
Коли вони змінюються на краще, нам це подобається, але коли зміни, що
’
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відбуваються в них, не задовольняють нас, ми інколи просто не знаємо,
що робити, адже це руйнує наші сподівання стосовно майбутнього дітей.
Ми не можемо відповісти, чому саме такі зміни відбуваються і яким чином можна завадити їх прогресуванню. Діти починають красти, брехати,
вони замикаються в собі і нікого до себе не підпускають або, навпаки, стають занадто агресивними. Що з ними відбувається? Психологи відповідають: діти переживають проблеми, пов’язані з розвитком. Щоб дитина
подорослішала, їй необхідно пройти цілу низку змін або стадій розвитку. Коли ми говоримо про проблеми, пов’язані зі стадіями розвитку, ми
маємо на увазі переживання дітьми специфічних вікових криз, через які
проходить у своєму розвитку кожна особистість. Іншими словами, розвиток людини можна уявити собі певними сходами, які мають, наприклад,
п’ять підйомів, кожен із котрих є певним етапом розвитку. Для того, щоб
піднятися на вищий щабель у своєму розвитку, дитині потрібно подолати перші чотири, причому кожний такий крок на щабель угору потребує
від дитини неабияких зусиль, і нерідко їй важко піднятися самій, без
сторонньої допомоги. Дитина починає свій рух угору тоді, коли ставить
собі певні запитання, здатні викликати в ній свого роду внутрішньо–особистісний конфлікт або кризу, під яким ми розуміємо особливий момент
у житті кожної людини, момент вибору між прогресом та регресом. Для
того, щоб перейти на наступний щабель, дитина має зробити цей вибір, і
цей вибір обов’язково впливатиме на наступну стадію розвитку тощо.
Далі тренер заповнює колонку «Вік», пояснюючи, що саме у позначеному в таблиці віці виникають кризи. Після цього він починає заповнювати
наступну колонку «Назва етапу». Тренер пояснює, що перша стадія це
стадія довіри або недовіри.
Ця стадія виникає саме тоді, коли дитина цілком беззахисна і залежить від фізичної турботи та уваги оточення. На початку життя у
немовляти відразу виникає відносне почуття довіри або недовіри до людей та до речей. Досвід спілкування дитини з матір’ю є найвагомішим
для встановлення балансу відчуттів тривоги та безпеки. Якщо мати
або вихователь виявляє турботу про немовля, то його відчуття безпеки
збільшується. Якщо турботи немає — зростає тривога. Безпека — це
довіра, тривога — недовіра. Таким чином, основне запитання цього етапу — довіряти чи не довіряти?
Тренер записує в таблицю запитання, після чого просить учасників поділитися власним досвідом стосовно їхніх спостережень за немовлятами.
Тренер повинен з’ясувати, чи підтверджуються ці факти власним досвідом учасників групи. Після цього він переходить до наступного етапу.
Друга стадія називається автономія або сором та сумнів. Починаючи
ходити, діти відкривають для себе можливості керування своїм тілом,
вони навчаються їсти, вдягатися, користуватися туалетом та відтворювати нові способи пересування. Якщо дитині вдається зробити щось
самостійно, в неї з’являється почуття самоконтролю та впевненості
341
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у собі. Але якщо намагання дитини постійно супроводжують невдачі і
її за це карають або називають нечепурою та поганою, вона звикає постійно переживати сором та сумнів у власних силах. Саме на цій стадії
формується сила волі. Дитяча воля перетворюється у дорослу спроможність контролювати свої потяги та імпульси. Отже, на цій стадії дитина ставить перед собою запитання: чи може вона керувати власною
поведінкою?
Тренер записує питання в таблицю і знову пропонує учасникам поділитися власним досвідом.
Наступна стадія має назву ініціатива або почуття провини. Діти у віці
4–5 років переносять свою дослідницьку активність за межі свого тіла.
Вони пізнають, як влаштований світ і яким чином можна на нього впливати. Світ для дитини складається і з реальних, і з уявлених людей та
речей. Діти починають досліджувати ці речі. Якщо їхня дослідницька
діяльність у цілому ефективна, вони навчаються спілкуватися з людьми
та речами конструктивним шляхом і тим самим розвивають у собі сильне почуття ініціативи. Однак якщо їх суворо критикують та карають,
діти привчаються відчувати себе винними за свої вчинки. Основне заняття цього періоду — гра. Головне слово у дітей цього віку — чому? Саме в
цей період у дітей починає розвиватися совість, відповідальне і дбайливе
ставлення до речей, що закріплює самоспостереження, самоконтроль та
самокритику. На цій стадії дитина може робити більше, ніж раніше, і
має навчитися встановлювати собі певні обмеження. Вона постійно ставить собі питання — чи можу я бути незалежною від батьків?
Тренер записує питання в таблицю і знову пропонує учасникам поділитися власним досвідом.
Четверта стадія — любов до праці або почуття неповноцінності. У віці
6–11 років діти розвивають численні навички і вміння у школі, вдома та
серед ровесників. У цей період сильної шкоди завдає негативне оцінювання себе в порівнянні з іншими. Це оцінювання залежить від успішності
засвоєння дитиною вмінь та навичок. У дітей, які не досягли високих
результатів і не здобули таким чином повагу батьків, учителів та
друзів, може виникнути почуття неповноцінності або неадекватності.
Головна сила цієї стадії — компетентність, що базується на усвідомленні власної майстерності, розвиткові загальних здібностей та практичних навичок. Основне питання цього етапу — чи можу я це робити
досить гарно? Що я можу зробити сам?
Тренер записує питання в таблицю і знову пропонує учасникам поділитися власним досвідом.
Остання стадія — це стадія ідентичності або змішування ролей. Перед юнацьким віком діти дізнаються про цілий ряд різних ролей: учня
і друга, брата і сестри, сина та доньки. У підлітковому віці головним
є розібратися в цих ролях та зуміти їх інтегрувати в єдину цілісну
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ідентичність. У цей період сильний вплив мають соціальні обмеження
та тиск суспільства. Підліток, що страждає від певного змішування
ролей, може мати труднощі у доборі для себе певної ролі та в прагненні
посісти в суспільстві вагоме для себе місце. Саме тут створюються кумири та взірці для наслідування. І саме на цій стадії підліток запитує
у себе — хто я?
Після того, як тренер записав останнє запитання в таблицю та провів
обговорення цієї стадії з учасниками групи, таблиця матиме наступний
вигляд:
№
1
2
3
4
5

Вік
0–1 р.
2–3 р.
4–5 р.
6–11 р.
12–18 р.

Назва етапу
Довіра
Автономія
Ініціатива
Праця
Ідентичність

Кризове запитання
Чи можу я довіряти світу?
Чи можу я керувати власною поведінкою?
Чи можу я бути незалежним від батьків?
Що я можу зробити сам?
Хто я?

Запитання для обговорення:
1. Що нового ви дізналися при розгляді таблиці Е. Еріксона?
2. Як, на вашу думку, впливає досвід, набутий дитиною у перші
роки, на все її подальше життя?
3. Чи можете навести приклад із власного життя, коли досвід та
почуття дитинства мали вплив на все ваше подальше життя та
систему стосунків?
4. Які думки та почуття викликала у вас ця вправа?

343

Book_OON_CCF.indd 343

10.06.2009 14:19:18

СЕСІЯ 2.
ОСНОВНІ СФЕРИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОРУШЕННЯ
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ (ПРОДОВЖЕННЯ)
1. Вправа на активізацію «Буревій».
Мета: активізувати учасників, налаштувати на подальшу роботу.
Час: 5 хвилин.
Необхідні матеріали: стільці за кількістю учасників, розставлені у формі
кола.
Хід проведення:
Всі учасники сидять на стільцях, утворюють коло. У центрі стоїть ведучий. Він говорить: «Зараз міняються місцями ті, хто...». Ознака, за
якою змінюються учасники, має бути пов’язана з особливостями їх сімейного життя або зовнішнім виглядом, наприклад, ті, хто має сестер,
блондинки, ті, хто народився у березні, ті, кого сьогодні вранці поцілував чоловік, і т.д. Ті, кому проголошена ознака підходить, повинні помінятися місцями, пересісти на будь–який інший стілець, що звільнився.
Ведучий швидко займає чиєсь вільне місце. Таким чином, залишається
один учасник, якому не вистачило місця. Він стає ведучим, придумує
та проголошує свій принцип, за яким мають мінятися місцями учасники. Якщо ведучий промовляє слово «буревій», то місцями міняються всі
учасники.
Запитання для обговорення:
1. Що ви відчували під час виконання вправи?
2. Що нового дізналися в ході вправи?
3. Що виявилося найскладнішим під час виконання вправи?

2. Вправа «Супермаркет».
Мета: надати учасникам можливість виявити власні стереотипи при оцінюванні поведінки людини.
Час: 10 хвилин.
Необхідні матеріали: опис ситуацій у супермаркеті для тренера.
Хід проведення:
Тренер пропонує вправу для демонстрації того, як ми робимо припущення про рівень розвитку людини на основі віку та зовнішнього вигляду:
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До уваги тренера!
Це буде весела вправа, провести її слід швидко, аби «спіймати»
справжню реакцію. Немає правильних або неправильних відповідей.

Уявіть на мить, що ви перебуваєте біля супермаркету. Ви помічаєте,
що перед магазином стоїть хтось поруч із великою сумкою продуктів,
яка, напевне, впала, і її вміст розсипався на землі. Там і молоко, і яйця,
і сік, і вода. Коктейль! Які припущення можуть прийти вам на думку,
якщо вік особи, яка стоїть біля сумки, приблизно 5 років?
До уваги тренера!
Учасникам буде запропоновано обговорити ще три варіанти віку героя історії у хронологічній послідовності. Але не треба називати всі
варіанти одразу, тому що важливо, щоб підсумком роботи на цьому
етапі було усвідомлення залежності сприйняття людини від її віку.

Після обговорення першого варіанта (варіант (а) — 5 років) тренер пропонує учасникам висловитися стосовно цієї ж ситуації, але якщо власникові
сумки: б) 17 років; в) 35 років; г) 75 років. Ось деякі можливі варіанти відповідей учасників:
а) 5 років:
– Батьки мають бути десь поруч.
– Батьки повинні бути відповідальнішими.
– Дитина розгублена та приголомшена.
б) 17 років:
– Типовий підліток — яка необачність.
– Мабуть, поруч є друг, який допоможе.
в) 35 років:
– Напевне, щось сталося.
– Очевидно, сумки були занадто важкі.
– Він, мабуть, розсердився через цей випадок.
г) 75 років:
– Мабуть, йому незручно, і він пригнічений.
– Здається, йому погано.
Після завершення обговорення тренер пропонує учасникам розглянути
іншу ситуацію.
Тепер уявіть, що у супермаркеті дві особи бігають туди–сюди по проходах і заважають покупцям із візками. Які припущення можуть прийти
вам на думку, якщо особи мають приблизно 4 роки?
345
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До уваги тренера!
Як і під час розгляду попередньої ситуації, учасникам буде запропоновано обговорити ще два варіанти віку героя історії у хронологічній послідовності. Після обговорення першого варіанта (варіант (а)
— 4 роки) тренер пропонує учасникам висловитися стосовно цієї ж
ситуації, але якщо особам: б) 14 років; в) 35 років.

Учасники можуть висловити такі припущення:
а) 4 роки:
– Вони, мабуть, загубили своїх батьків.
– Напевне, важко ходити за покупками з двома 4–річними дітками.
– Батьки повинні пильніше за ними стежити.
б) 14 років:
– Упевнений, їхні батьки не знають, де вони.
– З підлітками нелегко.
в) 35 років:
– Напевне, вони душевнохворі або злочинці.
– Мабуть, один женеться за іншим.
Після завершення обговорення тренер пропонує учасникам розглянути
ще одну ситуацію.
У проході біля відділу солодощів ви бачите особу, що відкрила пакетик
із цукерками та почала їх їсти. Які припущення можуть спасти вам на
думку, якщо особа має приблизно 3 роки?
До уваги тренера!
Як і під час розгляду попередніх ситуацій, учасникам буде запропоновано обговорити ще три варіанти віку героя історії у хронологічній послідовності.

Після обговорення першого варіанта (варіант (а) — 3 роки) тренер пропонує учасникам висловитися стосовно цієї ж ситуації, але якщо особам: б)
17 років; в) 35 років.
Учасники можуть висловити такі припущення:
а) 3 роки:
– Упевнений: його мати не знає, що він це робить.
– Боюсь, цукерка потрапить не в те горло, і він почне задихатися.
– Міг би краще поводитися.
б) 17 років:
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– Підліток поводиться з викликом, але це його справа.
– Це крадіжка!
в) 35 років:
– Йому має бути соромно.
– Можливо, це діабетик і йому терміново потрібно щось з’їсти.
Запитання для обговорення:
1. Які думки у вас виникли в контексті вправи?
2. Які висновки ви можете зробити з цієї вправи?
3. Що є визначальним у прогнозуванні поведінки незнайомої нам
людини?
4. Які думки виникають, коли поведінка людини не відповідає її
віковим характеристикам?

Коментар тренера:
Із цієї вправи ви можете побачити, що ми всі робимо припущення про поведінку і рівні розвитку людей на основі їхнього віку.
Але не завжди вік та зовнішній вигляд людини дозволяють об’єктивно
визначити етап та ступінь розвитку. Адже розвиток дитини залежить від
багатьох факторів (зовнішніх або внутрішніх), деякі з яких спричиняють
порушення формування особистості.
Тепер давайте спробуємо визначити особливості власного розвитку.
3. Визначення особливостей власного розвитку.
Мета: виявити особливості власного розвитку за допомогою тестування.
Час: 20 хвилин.
Необхідні матеріали: бланки опитувальника за кількістю учасників (Додаток 2);
Хід проведення:
Тренер звертається до учасників: «Нам дуже важко оцінювати специфіку
розвитку дітей, але ми мусимо це робити, адже якщо ми знаємо, яким чином розвивається дитина, то можемо запобігти певним ризикам на шляху
її подальшого розвитку. Таблиця Еріксона може бути корисною при визначенні особливостей розвитку дітей, але щоб її краще зрозуміти, давайте
спробуємо визначити особливості власного розвитку».
Тренер пропонує учасникам заповнити бланки згідно з наступною інструкцією: «Подивіться уважно на бланки. На них ви бачите 5 прямих,
які починаються та закінчуються певним твердженням. Наприклад, на
першій прямій ліворуч: «Я повністю довіряю всім», а праворуч »Не довіряю взагалі нікому», між ними 7 рисочок. Ваше завдання — визначити
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ваш особистий ступінь довіри до навколишніх людей між двома твердженнями. Ви можете поставити риску посередині, що означатиме, що ви
в змозі порівну виявляти як довіру, так і недовіру. Відповідаючи, намагайтеся бути якомога відвертішими».
Повністю довіряю всім

Не довіряю взагалі нікому

Я повністю керую своїм життям

Я взагалі не керую своїм життям

Я повністю ні від кого не залежу

Я залежу від усіх

Я все можу і вмію

Я нічого не можу

Я повністю знаю, хто я,

Я не знаю, хто я,

які мої погляди, переконання

які мої погляди, переконання

Після заповнення бланка тренер пропонує замислитися над отриманими
даними.
Як ви, напевно, вже здогадалися, ці п’ять лінійок означають перші п’ять
етапів розвитку людини. Еріксон вважав, що успішність проходження
кожного етапу визначається набутим умінням, як виявляти, наприклад,
довіру, так і здатністю не довіряти. Тобто, нормально розвинена людина
має вміти залежно від певних ситуацій і довіряти, і не довіряти. Таким
чином, відхиленням розвитку вважається як надмірний вияв довіри, так
і її повне заперечення. Тепер, коли ви заповнили бланки, маєте змогу побачити, чи є у вас відхилення від середин лінійок, адже саме середина
показує, що вам вдалося успішно пройти той чи інший етап розвитку.
Якщо ви поєднаєте лініями ваші риски або крапки, ви отримаєте криву,
що буде показувати особливості вашого власного розвитку. Ви побачите,
який з вікових етапів склався для вас найважче, і, можливо, ви зможете
згадати чому?
Запитання для обговорення:
1. Який малюнок є свідченням гармонійного розвитку та успішного
проходження всіх етапів?
2. Про що говорять гострі кути на лінії?
3. Чи можете пояснити, як досвід проходження кожного з етапів
вплинув на наступну поведінку, характер та стосунки?
4. Наскільки легко було визначити власні особливості розвитку?
5. Якщо ні, то що вам заважало?

’
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2.

4. Вправа «Вікові пазли».
Мета: з’ясувати, як вік дитини впливає на очікування дорослих від її поведінки, з’ясувати, якою є специфіка цих очікувань оточення від дітей,
позбавлених батьківського піклування, або які зазнають насильства в
сім’ї.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: кольорові пазли (Додаток 3), ватман, маркери.
Хід проведення:
Тренер звертається до учасників: «Ми очікуємо вперше побачити дитину
в школі, спираючись на свої уявлення та знання про розвиток дітей такої
вікової категорії. Але часто не враховуємо, що розвиток дитини, особливо дитини з досвідом втрат, насильства і т.п., відбувається нерівномірно у
різних сферах, і зараз ми розглянемо це на прикладі наступної вправи.
Давайте уявимо, що до школи приходить нова учениця восьми років.
Вона з благополучної сім’ї і є типовою для свого віку дитиною. Будемо
вважати, що ні вона, ні її батьки не страждали від бідності, хімічної залежності, жорстокого поводження. Будемо вважати, що дівчинка є звичайною дитиною.
По–перше, ми скажемо, що їй 8 років.
Для більшості звичайних восьмирічних дітей розвиток відповідає їхньому віку, і на шматочках пазлу, що відображають різні елементи розвитку, стоятиме «8 років».
Наприклад:
– зовнішній вигляд восьмирічної дівчинки передбачає певний зріст,
вагу, фізичний розвиток, відповідні віку;
– інтелектуальний розвиток передбачає відвідування 3 класу школи, виконання відповідної шкільної програми;
– соціальний розвиток охоплює вміння спілкуватися з дітьми та дорослими, відрізняючи формальні та неформальні ситуації;
– стосовно емоційного віку — дитина 8 років виявляє широкий спектр
емоційних реакцій (радість, сум, інтерес, подив, сумнів), відповідно
до життєвих ситуацій. Розвивається почуття симпатії, яке впливає на
формування малих груп у класі;
– стосовно життєвого досвіду — більшість восьмирічних провели ці вісім
років, займаючись справами, що відповідали їх віку та рівню розвитку;
– сексуальний розвиток у восьмирічної дівчинки може містити певні
знання про сексуальність та статеві особливості чоловіків та жінок».
Тренер продовжує вправу, розглядаючи дівчинку такою — дитиною з
важким досвідом, що вплинув на її розвиток. У клас приходить дівчин349
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ка з неблагополучної малозабезпеченої сім’ї. Мати п’є, веде асоціальний
спосіб життя. Через брак якісної їжі та одягу дівчинка часто хворіє. З
нею не хочуть дружити інші діти, її ображають, обзивають і вдома, й на
вулиці. Дівчинка має важкий досвід попередніх втрат, коли від них пішов батько, і зазнала жорстокого поводження з боку родичів.
Давайте розглянемо дівчинку такою — дитиною з важким досвідом, що
вплинув на її розвиток.
Подивіться на другий плакат із пазлами. Давайте визначимо, якому віку
відповідатиме її розвиток у цих сферах, якщо мати на увазі весь попередній досвід.
Тренер заповнює пазл (проставляє належний вік) поступово, коли група
доходить згоди, який вік слід зазначити.
До уваги тренера!
Відповіді можуть бути наступними:
– стосовно зовнішнього віку: порівняно зі своїми однолітками дівчинка виглядає дещо молодшою;
– стосовно шкільного віку: дівчинка значно відстає. Можна сказати, що вона читає і пише на рівні першого класу. Тобто її шкільний вік відповідає 6–літній;
– стосовно емоційного віку: дівчинка не довіряє ні дорослим, ні
дітям. Брак довіри притаманний дітям, що постраждали від жорстокого ставлення, занедбаності. У якому віці діти починають
розвивати базову довіру? Це відбувається у перші роки життя.
Тому ми можемо сказати, що емоційно дівчинка ще немовля;
– стосовно соціального віку: дівчинка не знає, як спілкуватися з
іншими дітьми або гратися разом. У віці трьох років більшість
малят починають позитивні дружні стосунки з іншими дітьми.
– стосовно життєвого та сексуального досвіду: дівчинка пережила
більше, ніж її однолітки зможуть за день побачити по телевізору.
Її ображали фізично. Її мати має хімічну залежність. Вона чула
та бачила сексуальні зв’язки й насильство між матір’ю та її приятелями. Можна сказати, що рівень життєвого та сексуального
досвіду у дівчинки сягає 18 років.
Якщо б ви очікували побачити дитину 8 років, і вам привели цю дівчинку, чи справдились би ваші очікування?

Тренер записує на різнокольорових шматочках пазла зі вказаною сферою
той вік, з яким визначились учасники. Ці кольорові частинки наклеюються поверх відповідної частини пазла на намальованому плакаті. В
результаті залишається шматочок, на якому зазначено біологічний вік 8
років. Усі інші частинки, швидше за все, не збігаються з характеристиками восьмирічної дитини. У результаті виходить яскравий різнокольоровий пазл, на якому наочно видно, яким же є справжній (не біологічний)
вік дитини у кожній із цих сфер.
’
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Соціальні педагоги мають усвідомлювати, що дитина, яка приходить до
школи, не завжди має адекватний розвиток відповідно до свого віку. Завдання соціального педагога та команди полягає у тому, щоб знов зібрати
докупи ці шматочки. Як ви вважаєте, з налагодження якої сфери треба
починати влаштування життя дитини? А які, на вашу думку, наступні
кроки? Давайте спробуємо знову зібрати цілісну картину.
Тренер пропонує учасникам знову зібрати пазл за допомогою клейкої
стрічки.
До уваги тренера!
Зауважте, що після склеювання шматочки є більш крихкими, і можуть наступного разу зламатись при меншому впливі.

Коментар тренера:
Важливою концепцією людського розвитку є прогрес людини за певними етапами, які не можна оминути. Аспекти розвитку звичайних дітей відповідають їхньому віку. Але у випадку з дітьми, що мають порушення формування
особистості, ці припущення можуть призвести до нереалістичних очікувань.
У вирощуванні та вихованні дітей немає «коротких шляхів». Розлучення
їх із тими, хто знущався з них, тільки припиняє знущання та занедбання.
Але це не гарантує автоматично нормального розвитку дитини — це потрібно усвідомлювати соціальним педагогам.
Як ви бачите з нашої дискусії, людські створіння дуже тендітні. Однак важливо пам’ятати, що людські створіння водночас можуть багато витерпіти. Хоча
ми чутливі до багатьох генетичних, до пологових та навколишніх впливів,
більшість із нас виросли цілком здоровими особистостями. З вашою турботою
і допомогою кожного члена команди ці діти теж можуть це зробити!
Запитання для обговорення:
1. Яку нову інформацію ви отримали?
2. Чим відрізняються пазли дітей із різним життєвим досвідом?
3. Що повинні враховувати прийомні батьки при вихованні дитини,
біологічний вік якої не збігається з її життєвим досвідом?

5. Роль батька й матері у розвитку дитини.
Мета: з’ясувати важливість побудови гармонійних взаємин у сім’ї шляхом усвідомлення сутності батьківських ролей.
Час: 30 хвилин.
Необхідні матеріали: папір для фліп–чарта (2 групи), маркери.
Хід проведення:
Тренер звертається до учасників:
351
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«Батьки кожного з нас створюють джерело життєвих сил, закладають
фундамент життя для своїх дітей. Яким воно буде — чистим, прозорим,
бурхливим, стрімким, блискучим, кольоровим, сірим чи темним, — залежить саме від них, від взаємодії матері та батька.
Батьківська любов обопільна й безумовна. Вона зароджується ще тоді,
коли з любові відбувається зачаття, коли для подружжя дитина є жаданою. Мати відчуває дитя у своєму лоні, коли відбувається таїнство визрівання нової людини. Материнська любов закладає в дитини почуття довіри до себе та світу, необхідне для розвитку здорової та зрілої особистості.
Батько від початку розвитку дитини в материнському лоні захищає майбутню матір, створює умови для здоров’я матері та дитини. Захисник і
здобувач — споконвічні функції чоловіка. Батько піклується про забезпечення сім’ї, охороняє її від негативних впливів зовнішнього середовища.
Мати створює внутрішню сімейну атмосферу. Батько захищає, здобуває,
створює умови, відповідає за життєдіяльність сім’ї.
Образ матері та батька залишається в душі дитини на все життя. Для дівчинки образ батька — це перший чоловік, перший приклад позитивного/негативного способу поведінки чоловіка. Від стилю й характеру їхніх
стосунків залежить майбутня доля доньки як дружини та матері. Те ж
саме можна сказати про роль матері для хлопчика. Мати — це образ жінки, майбутньої дружини. Від змісту взаємин матері й сина залежить його
сімейна доля як чоловіка.
Характер стосунків «мати — донька» впливає на розвиток материнської
поведінки в доньки. Якщо дівчинка мала позитивні взаємини з мамою, то
вона спроможна створити гармонійну сім’ю, бути мамою та дружиною.
Отже, стосунки дитини з матір’ю та батьком, гармонійні взаємини батька
й матері між собою відіграють важливу роль у становленні та розвитку
дитини».
Тренер об’єднує учасників у дві групи. Одній групі пропонується записати на плакаті роль матері у сім’ї, другій — роль батька. По завершенні
роботи тренер проводить презентацію результатів.
До уваги тренера!
Напрацювання учасників можуть містити наступні характеристики
ролей батька та матері:
Батько:
• годувальник;
• гарант фінансової стабільності;
• захисник;
• авторитет;
• господар;
• вихователь дітей;
• організатор дозвілля;
• мозок, інтелект;
• розрадник (емоційна підтримка);

’

Book_OON_CCF.indd 352

Мати:
• створення затишку;
• берегиня;
• добра домогосподарка;
• адвокат;
• прокурор;
• дипломат;
• взірець;
• фінансист;
• економка;
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До уваги тренера!
(Продовження)
Батько:
• виконавець фізичної роботи;
• захисник;
• наставник;
• друг;
• помічник;
• коханий

Мати:
• енциклопедія;
• педагог, вихователь;
• організатор;
• жилетка;
• подруга;
• кохана;
• авторитет

Після презентацій напрацювань учасників тренер проводить обговорення
вправи.
Запитання для обговорення:
1. Чи складно було виконувати завдання?
2. Чи відрізняються ролі батька та матері у звичайній сім’ї?
3. Що можна знайти спільного у сучасних ролях матері та батька?
4. Чи змінюються суспільні уявлення про ролі батька та матері в
сім’ї у різні часи?
5. Проаналізуйте ролі батька та матері у власній сім’ї.
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СЕСІЯ 3.
ПОНЯТТЯ «НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї», ПРИЧИНИ,
ВИДИ ТА ПРОЯВИ НАСИЛЬСТВА У СІМ’Ї
1. Визначення поняття «насильство в сім’ї», ознайомлення з видами
насильства.
Мета: ознайомити учасників із поняттям «насильство в сім’ї», визначеннями його видів та причинами насильства над дітьми в сім’ях.
Час: 10 хвилин.
Необхідні матеріали: визначення поняття насильства в сім’ї, Закон
України «Про попередження насильства в сім’ї» за кількістю учасників
(Додаток 4).
Хід проведення:
Тренер ознайомлює учасників з поняттям «насильство в сім’ї», визначає
його види та звертає увагу учасників на причини появи домашнього насильства над дітьми.
Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» визначає насильство в сім’ї як будь–які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї стосовно іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї
як людини та громадянина і завдають йому моральної шкоди, шкоди його
фізичному та психічному здоров’ю.
Цим же законом визначені наступні види насильства в сім’ї:
Фізичне насильство в сім’ї — умисне заподіяння одним членом сім’ї іншому члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або
призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного
здоров’я, заподіяння шкоди його честі й гідності.
Сексуальне насильство в сім’ї — протиправне посягання одного члена
сім’ї на статеву недоторканість іншого члена сім’ї, а також сексуальні дії
стосовно повнолітнього члена сім’ї.
Психологічне насильство в сім’ї — насильство, пов’язане з дією одного
члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ або
погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється
емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися
або завдається шкода психічному здоров’ю.
Економічне насильство в сім’ї — навмисне позбавлення одним членом
сім’ї іншого члена сім’ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на
які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до
його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров’я.
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Усе вищенаведене належить до юридичного аспекту сімейного насильства, тому що може призвести до кримінальної відповідальності. Але в
повсякденному житті ми найчастіше стикаємося з такими формами насильства, що не досягають рівня кримінального, але в той же час призводять до суттєвих порушень особистості як жертви, так і агресора.
Насильство, що вчиняється стосовно дітей, як дзеркало, відображає
стиль стосунків у суспільстві. Наше світосприйняття керується певними міфами та стереотипами. З раннього дитинства ми засвоюємо зразки
поведінки наших батьків. Часто, говорячи про насильство, ми маємо на
увазі лише фізичні та сексуальні його прояви, абсолютно забуваючи про
такі форми насильства, як психологічний тиск, емоційна деривація, ігнорування потреб дитини і т.п., але все ж слід відзначити, що будь–яке насильство призводить до порушення розвитку гармонійної особистості.
Причини жорстокого ставлення до дітей кореняться ще в давніх часах,
коли до менших ставилися з тими ж мірками, як і до дорослих, не враховуючи особливостей формування дитячої особистості. Розуміння, що
дитяча психологія кардинально відрізняється від дорослої, досі не є прийнятним для значної кількості людей. Це призводить до нерозуміння
проблем дитини, її потреб та поведінки.
Прийняття того, що в нашому світі існує два паралельних світи, могло б допомогти дорослим краще розуміти дітей. Не варто вимагати від дітей поведінки, яка повністю відповідала б вимогам дорослих. Намагаючись утримати
біля себе дітей, дорослі не розуміють ні призначення дітей у своєму житті, ні
свого місця в їхньому. Разом з тим, дорослі реагують на «неприйнятну» для
них дитячу поведінку найбільш простими реакціями, тобто агресією. Вона
може мати різні форми: як фізична агресія у будь–якому вигляді, так і емоційне ігнорування, психологічний тиск, економічні обмеження та ін.
У багатьох сім’ях батьки і діти існують самі по собі, лише формально називаючись сім’єю, а насправді лише проживаючи на одній території. Такі
стосунки призводять до того, що батьки не знають, та й не мають великого бажання знати своїх дітей. Вони занадто зайняті особистими проблемами (заробляння грошей, налагодженням взаємин), щоб перейматися
проблемами дітей.
Часто батьки бачать у дітях своє продовження, стараючись реалізувати
через них свої потреби, надії, що не збулися, невиправдані сподівання
своїх батьків, забуваючи при цьому, що дітям про це невідомо. А крім
того, у дітей формуються особисті потреби, інтереси, можливості. Одночасно значна кількість дорослих зберігає інфантильні риси того чи іншого ступеня прояву. Стаючи батьками, вони часто самі потребують симбіотичних емоційних зв’язків зі своїми батьками, і це заважає побудові
повноцінних стосунків із власними дітьми.
Варто пам’ятати, що всі ми родом із дитинства. Багато проявів поведінки
походять саме звідти. Дуже часто, коли в дитинстві чи в підлітковому віці
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ми страждаємо від насильства, то даємо собі слово, що наші діти ніколи
не знатимуть, що це таке. У своїй сім’ї вони точно будуть захищеними. І
що ж відбувається з нами, коли ми виростаємо, і в нас з’являється власна
сім’я? Чому джерелами насильства стаємо саме ми?! Тому що не вміємо
реагувати на деякі сигнальні подразники в сім’ї іншим чином, ніж це робили наші батьки. Нас цього просто ніхто і ніколи не вчив. Ми не проходимо школу стосунків не тільки в оточенні, але й із самими собою. І це є
ключовою проблемою будь–якої форми агресії.
На завершення кожний учасник отримує Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» (Додаток 4).
Запитання для обговорення:
1. Що нового ви дізналися з інформаційного повідомлення?
2. Які зміни у ставленні до дитини відбулися протягом останнього
сторіччя?
3. Як досвід виховання у батьківській сім’ї впливає на уявлення
про виховання власних дітей?

2. Як ви розумієте поняття «насильство в сім’ї»?
Мета: виявити знання та уявлення, які мають учасники стосовно проблеми насильства в сім’ї, систематизувати знання про насильство в сім’ї.
Час: 20 хвилин.
Необхідні матеріали: папір для фліп–чарта (4 групи), маркери.
Хід проведення:
Тренер пропонує учасникам методом мозкового штурму обговорити та занотувати те, що, на їхню думку, є насильством у сім’ї.
До уваги тренера!
Протягом усього заняття треба спиратися на досвід та знання учасників.
Швидше за все, на початку більшість учасників скаже, що з проявами насильства у своєму житті та практичній діяльності вони не
стикаються і не мають справи, тому до цього твердження слід повертатися під час усього тренінгу.

Після проведення мозкового штурму тренер об’єднує учасників у чотири групи. Кожна має виписати на ватмані ознаки, які характеризують один конкретний вид насильства: економічне, психологічне, фізичне та сексуальне. Після групової роботи кожна група презентує на загал результати своєї роботи. У
разі необхідності учасники вносять корективи: додають ознаки, яких не вистачає, або викреслюють ті, які стосуються іншого виду насильства.
’
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До уваги тренера!
Необхідно, щоб кожен із видів насильства був якомога більше деталізований.
Наприклад, сексуальне насильство над дитиною це:
– пропозиція статевих відносин;
– сексуальні пестощі;
– демонстрація статевих органів;
– демонстрація мастурбації дорослої людини;
– оральний секс;
– вагінальне або анальне проникнення;
– використання дитини для порнографічних зйомок;
– сексуальні стосунки дитини з тваринами;
– сексуальна експлуатація дитини з метою заробітку.

Запитання для обговорення:
1. Чи важко було виконувати цю вправу?
2. Що нового ви дізналися із вправи?
3. Який із видів насильства є, на вашу думку, найбільш розповсюдженим?
4. З яким із видів насильства ви стикалися у своїй професійній
практиці?

3. Визначення причин насильства в сім’ї.
Мета: визначити причини виникнення тих чи інших видів насильства в
сім’ї.
Час: 15 хвилин.
Необхідні матеріали: папір для фліп–чарта (4 групи), маркери.
Хід проведення:
Тренер об’єднує учасників у 4 групи та пропонує кожній із них протягом 15
хвилин визначити причини виникнення одного з видів насильства в сім’ї.
По закінченні групової роботи представники груп презентують результати. Тренер вносить необхідні корективи.
До уваги тренера!
Підсумовуючи результати вправи, тренер має звернути увагу учасників на те, які причини є однаковими для всіх видів насильства, а
які досить специфічні для кожного з видів.
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Серед причин, спільних для різних видів насильства, можна виділити
наступні:
1. Аморальний спосіб життя батьків.
2. Непідготовленість батьків до відповідальності за виховання дитини.
3. Повторення традицій виховання у батьківській сім’ї.
4. Брак дієвих державних механізмів боротьби з проявами насильства в
сім’ї.
5. Невміння батьків контролювати прояви своїх емоцій.
6. Байдужість батьків.
7. Наявність власних невирішених проблем.
8. Сприйняття дитини як власності дорослого.
Причини фізичного насильства:
1. Наслідок втрати взаєморозуміння з дитиною та контролю над нею.
2. Уявлення батьків про необхідність і важливість покарання з виховною
метою.
3. Спосіб перенесення на дитину власних проблем.
4. Віросповідання батьків, що виправдовує фізичне покарання.
Причини економічного насильства:
1. Стихійні лиха: пожежа, землетрус, буревій.
2. Релігійні погляди батьків (дотримання посту, неможливість відвідання свят і т.д.).
3. Домінування і авторитарність одного із членів сім’ї.
4. Брак у батьків навичок формування бюджету сім’ї.
5. Довготривале збирання коштів на придбання коштовної речі.
Причини психологічного насильства:
1. Конфлікти й суперечки батьків.
2. Нехтування інтересами дитини.
3. Фінансове становище сім’ї.
4. Фізичні вади та особисті проблеми дитини.
5. Невихованість батьків.
Причини сексуального насильства:
1. Психічна хвороба.
2. Сексуальна розбещеність.
3. Відчуття безкарності дорослих.
4. Прояв помсти.
5. Бажання підкорити собі дитину.
’
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Запитання для обговорення:
1. Що нового ви дізналися із вправи?
2. Які труднощі та суперечки виникли в ході виконання завдання?
3. Які причини є спільними для всіх видів насильства, а які специфічними для кожного з видів?

4. Знайди людину, схожу на себе.
Мета: сприяти розвитку комунікативних навичок учасників.
Час: 10 хвилин.
Необхідні матеріали: відсутні.
Хід проведення:
Тренер пропонує учасникам поспілкуватися з іншими учасниками тренінгу та знайти собі «друга» — того, з ким ми схожі за якимись показниками. З цією людиною слід об’єднатись у пару. Учасники сідають у парах і
презентують ті спільності, які їм вдалося виявити.
До уваги тренера!
Виявлені спільності можуть стосуватися власних імен та прізвищ
або імен родичів, віку, місця проживання учасників, наявності
спільних інтересів, професійної діяльності, кількості та статі дітей,
їхніх уподобань тощо.

Запитання для обговорення:
1. Що нового ви дізналися із вправи?
2. Чи легко було знайти спільну рису для об’єднання в пари?
3. Наскільки швидко ви впоралися з завданням?

5. Виявлення ознак–індикаторів насильства в сім’ї.
Мета: відпрацювати в учасників навички виявлення ознак–індикаторів
(симптомів) існування насильства в сім’ї.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: стікери, маркери, фломастери, приклади ситуацій,
роздавальний матеріал (Додаток 5).
Хід проведення:
Спочатку тренер пропонує до уваги учасників теоретичну частину: «Насильство — явище, наявне в усіх країнах, незалежно від суспільного чи
від політичного устрою. Проте між країнами існує чітка різниця, зумовлена тим, чи визнається в ній існування проблеми насильства, і які захо359
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ди здійснюються державою щодо захисту дітей від насильства та запобігання йому.
Про розповсюдження насильства над дітьми можна опосередковано судити з такого показника, як кількість дітей, вилучених протягом року із
сім’ї. Число таких дітей росте щороку.
Про насильство в сім’ї говорять багато, але, в той же час, значна кількість людей часто застосовують його тією чи іншою мірою в повсякденному житті.
На наш погляд, це прихована проблема. Про неї важко дізнатися, тому що
діти не розповідають (вони можуть боятися, не знати, кому і що можна розказати, або не розуміти ненормальності явища), а батьки, які застосовують
насильство, навряд чи «горять бажанням» розповідати про це всім.
Саме тому спеціалісту важливо бачити ознаки того, що в сім’ї може скоюватися насильство. Зіставляючи ці ознаки із зібраною про сім’ю інформацією, він має можливість уявити об’єктивну ситуацію, яка склалася
в сім’ї, а значить, і виписати для себе ефективний план дій.
Для того, щоб успішно поставити попередній діагноз сім’ї, спеціаліст повинен насамперед мати:
1. Чіткі критерії насильства в сім’ї.
2. Інформацію, яка допомагає визначитися, що в сім’ї існує та чи інша
проблема.
Порівнюючи критерії та конкретну інформацію, спеціаліст знаходить підтвердження чи спростування власних припущень щодо «проблемності»
конкретної сім’ї. Під час наступного збору інформації спеціаліст отримуватиме як підтвердження, так і спростування ознак насильства в сім’ї.
Залежно від того, яка інформація здасться спеціалістові більш вагомою,
він ухвалить рішення щодо конкретної сім’ї.
Тобто з отриманої інформації випливають висновки, які спеціаліст робить стосовно конкретної сім’ї.
Давайте разом поміркуємо над тим, яке значення може мати різноманітна інформація. Отже, спеціаліст отримає із різних джерел наступну інформацію.
Робота в парах:
Учасники працюють у парах, утворених під час попередньої вправи. Кожній парі пропонується заповнити одну–дві колонки (залежно від кількості
осіб) наведеної таблички, написати на стікерах різні варіанти значення
інформації, а потім по черзі приклеювати стікери навпроти ситуації та
прокоментувати свої відповіді.
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Інформація

,

’
Значення інформації і ваша
оцінка сім`ї

• Дитина 9–10 років утратила цікавість до навчання, знизилась успішність
• Щовечора у родині чутно крики та плач дитини
• Хлопчик 11 років багато малює в зошиті на сексуальну тему,
його настрій часто різко змінюється
• Батько напідпитку йде до дому з дитиною, несе із собою
пляшку горілки
• Дитина підходить до вас на вулиці і говорить, що вона голодна
• Дівчинка 9 років постійно просить їжу в однокласників
• Дитина 8 років часто хворіє, не має одягу на холодну пору
року
• Діти 4–5 років граються на вулиці влітку о 23:30
• Дитина на вулиці захоплено жбурляє каміння у дворову кішку
• У дівчинки 6 років постійно помічають синці на тілі, вона
каже, що вдарилася сама
• Хлопчик із задоволенням ловить голубів, ламає їм лапки та
відпускає
• Дитина приходить до школи із великими сумами грошей і
пригощає однокласників у буфеті, купуючи їм усе, що заманеться

До уваги тренера!
Відповіді учасників мають охоплювати наступні варіанти значення
інформації:
Інформація

Çíà÷åííÿ ³íôîðìàö³¿ ³ âàøà îö³íêà ñ³ì’¿

Äèòèíà 9–10 ðîê³â óòðàòèëà
ö³êàâ³ñòü äî íàâ÷àííÿ,
çíèçèëàñÿ ¿¿ óñï³øí³ñòü

Безвідповідальність батьків; батьки значну кількість часу приділяють
роботі; аморальний спосіб життя батьків; наслідок психологічної травми
дитини (розлучення батьків, смерть); наслідок насильства різних видів

Вå÷îðàми ó ðîäèí³ ÷óòíî
êðèêè òà ïëà÷ äèòèíè

Дитина голодна; сім’я конфліктна, в ній відбуваються скандали, бійка;
батьки не звертають уваги на дитину; дитина є свідком сцен жорстокості; відсутність батьків; над дитиною чиниться насильство; хвороба
дитини; нездоровий спосіб життя батьків

Õëîï÷èê 11 ðîê³â áàãàòî
Хлопчик мав змогу бачити сексуальний контакт або порнофільм; у
ìàëþº â çîøèò³ íà ñåêñóàëüíó сім’ї є сексуальна проблема; хлопчик починає усвідомлювати свої
òåìó, éîãî íàñòð³é ÷àñòî ð³çêî
статеві особливості, це нормальна поведінка дитини цього віку
çì³íþºòüñÿ
Áàòüêî íàï³äïèòêó éäå äî
Сім’я конфліктна, мати може бути дуже незадоволеною цим фактом;
äîìó ç äèòèíîþ, íåñå ç ñîáîþ дитині завдано психологічну травму; мати може зганяти на дитині
ïëÿøêó ãîð³ëêè

злість на чоловіка; сім’я неблагополучна, її члени зловживають алкоголем; можливість проявів насильства у стані сп’яніння; економічне насильство — витрачання коштів на спиртне
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Äèòèíà ï³äõîäèòü äî âàñ
íà âóëèö³ ³ êàæå, ùî âîíà
ãîëîäíà

Бездоглядність дитини; втеча здому внаслідок проявів насильства;
схильність до бродяжництва; психічна хвороба батьків; наслідок
фізичного насильства — покарання дитини їжею; матеріальна незабезпеченість сім’ї; дитина залучена до індустрії бродяжництва

Ä³â÷èíêà 9 ðîê³â ïîñò³éíî
ïðîñèòü ¿æó ó îäíîêëàñíèê³â

Сім’я малозабезпечена настільки, що існують обмеження в їжі; таким чином дитина прагне здобути увагу однокласників через брак
уваги в сім’ї; аморальний спосіб життя батьків; насильство в сім’ї;
вимоги батьків щодо дотримання дитиною дієти або посту

Äèòèíà 8 ðîê³â ÷àñòî õâîð³º, Матеріальна незабезпеченість; брак піклування про здоров’я дитиíå ìàº îäÿãó íà õîëîäíó ïîðó ни; аморальний спосіб життя батьків; економія коштів; одяг дитини
ðîêó

гірший, ніж в однокласників, вона намагається одягнути щось легше, але більш сучасне

Ä³òè 4–5 ðîê³â ãðàþòüñÿ íà
âóëèö³ âë³òêó î 23:30

Безвідповідальність батьків; молодий вік батьків; у сім’ї свято (пиятика); батьки на роботі; аморальний спосіб життя батьків; непослух
дітей, втеча з дому, схильність до бродяжництва; діти, що втекли
з інтернату; діти перебувають у власному дворі, батьки поруч, і це
нормально

Äèòèíà íà âóëèö³ çàõîïëåíî
æáóðëÿº êàì³ííÿ ó äâîðîâó
ê³øêó

Існування проявів жорстокості в сім’ї; існування психічного розладу;
негативні приклади з новонародженими кошенятами; над дитиною
чиниться насильство, і вона переносить його на кішку

Ó ä³â÷èíêè 6 ðîê³â ïîñò³éíî
ïîì³÷àþòü ñèíö³ íà ò³ë³, âîíà
êàæå, ùî âäàðèëàñÿ ñàìà

Існування фізичного або сексуального насильства у сім’ї; існування
психічного розладу; неблагополучна сім’я; надзвичайна чутливість
шкіри дівчинки; гіперактивність дитини

Õëîï÷èê ³ç çàäîâîëåííÿì
ëîâèòü ãîëóá³â, ëàìає ¿ì
ëàïêè òà â³äïóñêàº

Існування психічного розладу; жорстоке ставлення членів сім’ї один
до одного та до дітей; наслідування поведінки дорослих; самоствердження через жорстокість до беззахисних; жорстоке поводження з
тваринами в сім’ї

Äèòèíà ïðèõîäèòü äî øêîëè
³ç âåëèêèìè ñóìàìè ãðîøåé
³ ïðèãîùàº îäíîêëàñíèê³â ó
áóôåò³, êóïóþ÷è ¿ì âñå, ùî
çàìàíåòüñÿ

Дитина намагається привернути до себе увагу однокласників; батьки мають високі заробітки; дитина краде гроші в батьків

Запитання для обговорення:
1. Які думки найперше виникають у нас, коли отримуємо таку інформацію?
2. Чи є кожна із цих інформацій сигналом для роботи із сім’єю, допомоги з боку соціального працівника та психолога?
3. У яких ситуаціях втручання в сім’ю має бути негайним?

Тут ми маємо справу з частиною інформації, або ж із симптомом, який
може бути діагностичним, а можливо, й ні.
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Ñèìïòîì 2:

Ñèìïòîì 1: Ä³òè 4–5 ðîê³â ãðàþòüñÿ
íà âóëèö³ âë³òêó î 23:30

???

×è ³ñíóº â ñ³ì’¿ ïåâíà ïðîáëåìà, äëÿ âèð³øåííÿ ÿêî¿ íåîáõ³äíî çàëó÷åííÿ ñòîðîííüîãî ñïåö³àë³ñòà, ÷è í³?

Ñèìïòîì 3:

Ñèìïòîì 4: Âå÷îðàìè ó ðîäèí³ ÷óòíî êðèêè òà ïëà÷ äèòèíè

???

Часто спеціаліст не поспішає робити висновки на основі однієї частини
інформації (якщо вона не є критичною!), а розглядає або шукає різноманітні ознаки, за якими можна скласти більш достовірну картину того,
що відбувається. Це природний процес у роботі кожного фахівця. В цьому випадку ми говоримо, що він шукає сукупність симптомів. І рано чи
пізно спеціаліст на основі отриманих (помічених!) ознак починає робити
висновки (попередній діагноз). Схема цього процесу наступна:

Ñèìïòîì 1 + Ñèìïòîì 2 + …… = Ä³àãíîç Õ
До уваги тренера!
Необхідно звернути увагу учасників на те, що:
1. Кожний спеціаліст робить висновки у свій час та на основі різних
ознак. Якщо в нього, звичайно, немає виявлених ким–небудь раніше
і зведених у систему ознак (симптомів).
2. Кількість цих симптомів різна. Одному спеціалістові досить кількох ознак, в той час як іншому потрібно їх набагато більше. В результаті так званий «діагноз», що виставляється сім’ї, є сукупністю
ознак, яких, на думку спеціалістів, накопичилося достатньо. Якщо
спеціалісту не вистачає ознак, то він продовжує їх пошук.

Тренер зауважує, що «типова» поведінка, може мати певні подразники,
які змушують дитину поводитися саме так. В основі поведінки виявляється певне почуття, яке можна передати у формі «Я–висловлювання»
від імені дитини. Можливі значення різної поведінки подано у таблиці
(Додаток 5), яку тренер презентує учасникам.
До уваги тренера!
Зважайте на те, що існує набагато більше значень кожної поведінки — в
таблиці подано лише деякі припущення, які можуть допомогти вам виявити мотиви, що спонукають дитину поводитися певним чином, а також
подумати, яким чином можна допомогти дитині не робити цього.
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Запитання для обговорення:
1. Що нового ви дізналися із вправи?
2. Які труднощі та суперечки виникли в ході виконання завдання?
3. Чи часто у своїй практичній діяльності ми ставимо «діагноз»
лише за одним симптомом?
4. Як визначення причин та мотивів дитячої поведінки допомагають організувати професійну допомогу дитині?

4. Підсумки першого дня.
Мета: отримати зворотний зв’язок від учасників.
Час: 10 хвилин.
Необхідні матеріали: відсутні.
Хід проведення:
Тренер по колу запитує учасників про їхні враження щодо пройденого
матеріалу. Доцільно поставити запитання:
– Чи зрозумілим є поданий матеріал?
– Які лишилися запитання?
– Що запам’яталося найбільше?
– Що було зайвим?
– Які думки та почуття викликав представлений матеріал?
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1.

ДЕНЬ 2
СЕСІЯ 1.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВСТАНОВЛЕННЯ
ДОВІРЛИВИХ СТОСУНКІВ ІЗ ДИТИНОЮ
1. Рефлексія.
Мета: обговорити почуття та враження учасників після минулого дня,
обговорити труднощі та побоювання учасників, які можуть заважати у
подальшій роботі.
Час: 10 хвилин.
Необхідні матеріали: відсутні.
Хід проведення:
Тренер вітає учасників. Він обговорює з ними враження від минулих
сесій, їхні відчуття та настрій. Можна провести обговорення так:
1. З яким настроєм, почуттями ви прийшли сьогодні?
2. Можливо, вас щось дуже вразило минулого разу? Що найбільше
запам’яталося?
3. Чи є щось, що заважає нам рухатися далі?
4. Які питання чи коментарі виникли у вас щодо попередніх сесії, або що
було не зрозуміло?
Тренер представляє учасникам тему і завдання цієї сесії та проводить
зв’язок із попередніми сесіями.
2. Вправа «Ярлики».
Мета: надати кожному учасникові можливість відчути себе причетним до
обставин насильства, закріпити навички формулювання запитань.
Час: 30 хвилин.
Необхідні матеріали: таблички з описами життєвих ситуацій (Додаток 6),
скотч.
Хід проведення:
Учасники стають у коло обличчями до центра. На спину кожного з них
чіпляється табличка з описом ситуації, в якій опинився його герой (Додаток 6). Це можуть бути особи, що перебувають у протилежних ролях,
тобто агресор і жертва, та спеціалісти, які працюють у сфері захисту прав
дитини. Перед учасниками ставиться два завдання:
1. Шляхом опитування вам важливо дізнатися, хто ви є і в якій життєвій
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ситуації опинилися. Розпитувати необхідно, дотримуючись наступних
вимог:
– до кожного з учасників тренінгу можна звернутись лише один раз і ставити одне запитання;
– можна відповідати тільки на поставлене запитання, читати учасникові
зміст його таблички заборонено.
2. Створити групи, причому кожен із учасників індивідуально обирає,
до якої саме групи він повинен примкнути. У виборі групи він керується
тим, що дізнався про себе в результаті розпитування.
До уваги тренера!
Учасники можуть утворити групи за наступними принципами:
• група жертв, група агресорів та група спеціалістів;
• у пари об’єднуються учасники, що виступають у ролі агресора та
жертви в окремих ситуаціях;
• учасники об’єднуються за ознакою виду насильства, до якого належить дана ситуація;
• дехто з учасників може входити до складу кількох груп, тобто
зайняти позицію між групами. Найчастіше це працівники, що можуть надавати допомогу в декількох ситуаціях;
• комбіновані варіанти створення груп.

Тренер проводить із учасниками обговорення наступних питань:
1. Хто ви і в якій життєвій ситуації опинилися? (Кожен з учасників повертається спиною, всі читають його табличку, і він пояснює, хто він
і як про це дізнався).
2. Чому кожен із учасників опинився саме у цій групі? (Відповідає кожен із учасників індивідуально).
3. Чи були в кожного з учасників інші варіанти того, як можна
об’єднатись у групи?
4. Чи з’явились інші варіанти утворення груп після того, як всі учасники презентували свої ролі?
Після цього учасники займають свої місця в колі, знімають таблички і
продовжують обговорення наступних питань:
1. Наскільки комфортно ви почувались у цій ролі? Що хотілося б змінити?
2. Чи комфортно почувалися ви в обраній групі? Чи хотілося щось змінити?
3. Чи важко було впоратися із завданням — дізнатися про власну роль та
скруту, в якій ця людина опинилась?
4. Вправа має назву «Ярлики». Яким чином певний ярлик впливає на
почуття та поведінку дитини?
’
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5. Яким чином оточення та суспільство загалом реагує на людину з певним «ярликом» (на прикладах реакції групи на ту чи іншу ситуацію)?
6. Як людині з певним «ярликом» змінити ставлення оточення?
Запитання для обговорення:
1. Що нового ви дізналися із вправи?
2. Що виявилося найбільш складним у ході виконання завдання?
3. Як професійний досвід та навички допомогли у виконанні вправи
при визначенні змісту свого «ярлика»?
4. Які думки, почуття викликало виконання вправи?

3. Вправа на емоційне розвантаження «Зоопарк».
Мета: зняти емоційне напруження, некомфортні відчуття. Налаштувати
на подальшу роботу.
Час: 10 хвилин.
Необхідні матеріали: відсутні.
Хід проведення:
І етап
Тренер пропонує утворити коло й займає місце ведучого. Він пояснює,
яким чином демонструватимуть різних тварин троє учасників, один із
яких гратиме роль головного, а його сусіди праворуч та ліворуч стануть помічниками.
Далі ведучий (той, хто стоїть у центрі) вказує жестом на одного з учасників, котрий стає головним, і називає тварину, яку трьом учасникам потрібно відобразити узгодженою комбінацією рухів.
Тренер стежить за ходом гри. Він може змінювати ведучих, займати позицію одного з учасників у колі.
Учасники практикуються в наслідуванні тварин, намагаючись робити це
швидко й не порушуючи правил.
Крокодил. Головний учасник — прогинається вперед, простягаючи перед
собою випрямлені руки (права над лівою) і рухаючи ними, мов щелепами
крокодила. Учасник праворуч прикладає п’ясті до грудей головного, утворюючи передні лапи крокодила. Учасник ліворуч прикладає п’ясті до
стегон головного так, щоб утворити задні лапи крокодила.
Жираф. Головний учасник піднімає випрямлені руки над головою (долоні
разом), імітуючи шию жирафа. Учасники праворуч і ліворуч плескають
долонями по тілу головного, промовляючи: «плямки, плямки, плямки».
Слон. Головний учасник прогинається вперед, простягає перед собою
випрямлену праву руку, торкаючись нею носа й імітуючи хобот. Учасни367
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ки праворуч і ліворуч прикладають долоні обох рук до вух головного, імітуючи вуха слона.
Курка. Головний учасник прогинається вперед і похитує головою, імітуючи дзьобання. Учасник праворуч махає випрямленою правою рукою.
Учасник ліворуч махає випрямленою лівою, імітуючи рух крил.
ІІ етап
Ведучий, який стоїть у центрі кола, обертається із закритими очима, зупиняється, вказує на когось із учасників, визначаючи таким чином головного, і називає якусь із чотирьох тварин. Після цього голосно лічить до
трьох.
Головний учасник та його сусіди повинні швидко утворити названу тварину згідно з поданими інструкціями.
Якщо вони встигають безпомилково виконати завдання, то ведучий залишається на місці й продовжує вибирати головних.
Той, хто помилився, стає у коло, перебираючи на себе функції ведучого.
Гра триває.
Запитання для обговорення:
1. Які почуття викликало виконання цієї вправи?
2. Що сподобалося найбільше?
3. Що заважало швидко і точно виконувати вказівки ведучого?

4. Встановлення довірливих стосунків із дитиною. Рольова гра.
Мета: програти ситуацію діалогу соціального педагога з дитиною, що постраждала від насильства.
Час: 40 хвилин.
Необхідні матеріали: відсутні.
Хід проведення:
Тренер зазначає, що навички формулювання питань, які стали в нагоді у попередній вправі «Ярлики», знадобиться нам і для виконання цієї вправи.
Він зачитує поради щодо алгоритму проведення діагностичної бесіди, разом із учасниками обговорює, коментує їх зміст.
Поради до проведення діагностичної бесіди:
1. Створити атмосферу психологічного комфорту, дати дитині певний час
для того, щоб адаптуватись та зібратися з думками.
2. Уважно слухати інформацію, заохочувати дитину до продовження розмови.
3. Виявляти зацікавленість у переживаннях дитини.
’
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4. Не критикувати поведінку та думки дитини, не проводити «виховних»
бесід.
5. Враховувати вікові, статеві, культурні особливості.
6. Спостерігати за особливостями поведінки дитини при проведенні бесіди.
7. По можливості, використовувати діагностичні проективні методики
для збору інформації.
8. Пам’ятати, що контакт — це стан гармонії, сумісності, який сприяє
взаєморозумінню, довірі, щирості у стосунках між дитиною та соціальним педагогом.
Учасники об’єднуються у трійки, де одна особа виконуватиме роль соціального педагога, друга — дитини, а третя — спостерігача. Всі учасники, що виконують роль соціального педагога, виходять за межі кола і
спільно обговорюють питання: як максимально вдало побудувати діагностичну бесіду із дитиною, що зазнала домашнього насильства? Учасники,
що виконують ролі дітей, кожний сам для себе придумують, кого вони
будуть представляти у грі — вік, стать, форму домашнього насильства та
свою форму поведінки. Придумати ситуацію їм допомагає спостерігач.
Через 5 хвилин учасники, що виконують роль соціальних педагогів, повертаються у трійки, і між соціальним педагогом та учнем починається
спілкування. Спостерігач не має права втручатися у хід бесіди.
Перед кожною із груп учасників тренер ставить своє завдання:
Соціальні педагоги — встановити довірливі стосунки та якомога більше
дізнатися про ситуацію, що сталася з дитиною.
Дитина — оцінити з позицій дитини роботу соціального педагога, міру
його толерантності та професіоналізму.
Спостерігач — дати оцінку проведеній бесіді, охарактеризувати сильні
сторони та недоліки побудови бесіди у своїй парі.
Обговорення відбувається у такому порядку: спочатку учасник, що грав
роль дитини, розповідає вигадану ситуацію. Учасник, який грав роль соціального педагога, говорить, що саме із цієї ситуації вдалося з’ясувати
під час бесіди та яким саме чином це відбувалося. Потім учасник, що грав
роль спостерігача, характеризує сильні сторони побудованої соціальним
педагогом діагностичної бесіди та дає свої коментарі стосовно її вдосконалення.
Спостерігачам ставиться запитання: чи легко було виконувати роль безсловесного персонажа у цій вправі і чи були такі моменти бесіди, коли
хотілось у неї втрутитись і допомогти соціальному педагогові.
Висновок у кожній трійці робить учасник, що грав роль дитини. Він зазначає, чи не нашкодив йому проведенням бесіди соціальний педагог, чи
не завдав травми і чи хоче він ще раз спілкуватись із цією людиною.

369

Book_OON_CCF.indd 369

10.06.2009 14:19:23

По закінченні у спільному колі обговорюється те, як почувався протягом
бесіди кожен з учасників гри. Кому було важче — «дітям» чи «педагогам»? Чому?
Тренер просить учасників, за бажанням, поділитися враженнями від
вправи.
Запитання для обговорення:
1. Які відчуття у вас виникли під час цієї вправи та вправи «Ярлики»?
2. Які професійні уміння та навички допомогли вам у проведенні
діагностичної бесіди?
3. Що заважало провести бесіду більш результативно?
4. Чи заважає нам щось рухатися далі?

’
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СЕСІЯ 2.
НАДАННЯ ДОПОМОГИ ДИТИНІ, ЩО
ПОСТРАЖДАЛА ВІД НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
1. Принципи роботи з дітьми.
Мета: сприяти формуванню в учасників розуміння важливості дотримання принципів роботи з дітьми.
Час: 30 хвилин.
Необхідні матеріали: Додаток 12 для кожного учасника та Додаток 12,
розрізаний на окремі стрічки.
Хід проведення:
Тренер нагадує учасникам Біблійну заповідь: «Стався до інших так, як би
ти хотів, щоб ставилися до тебе», — і наголошує, що особливо про це слід
пам’ятати в роботі з дітьми. Тренер пропонує учасникам, за бажанням,
назвати принципи роботи з дітьми, якими вони користуються у своєму
професійному та особистому житті. Тренер звертає увагу учасників на те,
що головним принципом такої роботи є позитивне ставлення до дитини,
сприйняття її як особистості зі своїми поглядами, ставленням до життя
тощо.
До уваги тренера!
Принципи:
Гуманізм — позитивне ставлення до дитини, опора на позитивне
в дитині.
y Індивідуальний підхід — врахування індивідуальних особливостей дитини (вік, потреби, досвід тощо).
y Мультидисциплінарний підхід — залучення зовнішніх ресурсів
для вирішення проблем дитини, а саме спеціалістів, які об’єднають
зусилля для вирішення проблем у житті дитини.
y

Після того як бажаючі висловляться, тренер об’єднує учасників в пари, і
кожна отримує 1 або 2 стрічки, де зазначено по одній позитивній позиції
ставлення до дитини із книги американських психологів Нолта Дороті
Лоу та Харріса Рейчел «Діти вчаться того, чого їх вчать».
Завдання учасників — протягом 5–7 хвилин обговорити в парі дану позицію, поділитися один з одним своїм сприйняттям її, визначити особисте
ставлення до неї, пригадати подібну ситуацію, випадок із життя.
По завершенні часу, відведеного на цю роботу, тренер просить кожну пару
зачитати позицію, записану на стрічці, з якою вони працювали, та презентувати групі результати роботи. Далі інші учасники можуть ставити
кожній парі запитання чи уточнення або висловлювати своє сприйняття
даного принципу виховання дитини.
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До уваги тренера!
Важливо, щоб дискусії, які виникають після презентації пар, не затягувалися в часі й «не відходили» від теми вправи. Для цього тренеру варто
зауважити перед початком презентацій, що на обговорення і висловлення думок відводиться певний проміжок часу, наприклад 3 хвилини.

По завершенні презентацій та обговорень усіх позицій, над якими працювали пари, тренер пропонує учасникам додати до них власні, можливо,
теж важливі, які не увійшли до цього списку або не пролунали під час
презентацій та обговорень (їх варто буде записати на фліп–чарті).
Тренер звертає увагу учасників на те, що власне ставлення до дитини може
бути сформульоване по–різному, але воно має містити позитив. І наводить
приклад власного ставлення одного з учасників попереднього семінару.
Я впевнений, що мене люблять, сприймають таким, яким я є, поважають
мої знання і мої дії. Знаючи все це, я буду:
– сприймати дитину такою, якою вона є;
– любити дітей і ставитися до них відкрито;
– вчитися разом із дитиною;
– торкатися внутрішнього світу дитини з ніжністю й добротою;
– старатися пом’якшити для дитини удари життя;
– не намагатимуся управляти життям дитини.
Далі тренер роздає учасникам Додаток 12 із повним переліком усіх позицій ставлення до дитини з книги американських психологів Нолта Дороті
Лоу та Харріса Рейчел «Діти вчаться того, чого їх вчать» та проводить із
учасниками обговорення вправи.
Запитання для обговорення:
1. Як ви вважаєте, з якою метою ми провели цю вправу?
2. Які думки у вас викликала дана вправа?
3. Чи були озвучені такі позиції ставлення до дитини, над якими ви
ніколи не замислювалися?
4. Що ви візьмете для себе — як особистості і як професіонала?

2. Чим можна нашкодити дитині? Чим можна допомогти дитині?
Мета: допомогти спеціалістам усвідомити, чим можна зашкодити, а чим допомогти дітям, які зазнали насильства в сім’ї; допомогти переглянути свої
погляди на доцільність різних форм втручання в життєдіяльність сім’ї.
Час: 30 хвилин.
Необхідні матеріали: папір для фліп–чарта, маркери.
’
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Хід проведення:
На протилежних стільцях вивішуються таблички з написами «Так» і
«Ні». Тренер зачитує певне твердження, після чого кожен із учасників
повинен стати біля таблички, з якою він більше згоден.
До уваги тренера!
Слід зазначити, що при проведенні конфронтації для вибору тієї чи
іншої позиції важливим може стати кожне слово твердження, тому
потрібно дуже уважно слухати.

Учасники по черзі аргументують свою позицію, щоб переконати опонентів. Загальний час для одного постулату — 0,5–1 хвилина. Після кожної
аргументації тренер пропонує бажаючим поміняти позицію. Вірогідно,
хтось може змінити свою думку та перейти на бік опонентів.
Пропоновані постулати для конфронтації:
1. Все, що я роблю для дітей, іде їм тільки на користь.
2. Навіть асоціальна, неблагополучна сім’я для дитини краще, ніж інтернат.
3. Для повноти уявлення про стан справ у сім’ї необхідно зібрати якомога
більше інформації від сусідів та найближчого оточення.
4. Для профілактики насильства в сім’ї ефективним є створення телепередачі, базованої на реальних фактах з конкретного регіону.
5. Проблему, що виникла в сім’ї когось із школярів, обов’язково слід розглянути на батьківських зборах.
6. Дитину із неблагополучної сім’ї краще перевести до іншої школи.
До уваги тренера!
В учасників можуть бути різні аргументи щодо позиції, яку вони
посіли, але серед них обов’язково повинно бути головне — «НЕ НАШКОДИТИ!».

Запитання для обговорення:
1. Які почуття виникли у вас при виконанні цієї вправи?
2. Чи вплинула ця вправа на ваші особисті переконання?
3. Яке із запитань виявилося для вас найважчим?
4. Чи заважає щось рухатися далі?

3. Правила «Ніколи».
Мета: звернути увагу спеціалістів на типові помилки, які виникають під
час роботи з дитиною.
Час: 15 хвилин.
373
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Необхідні матеріали: папір для фліп–чарта, маркери, Додаток 7 за кількістю учасників.
Хід проведення:
Тренер записує на фліп-чарті першу частину із постулату і пояснює учасникам, чому цього не треба робити (друга частина постулату).
Зауваження для тренера:
Можна почати вправу словами:
Важко сказати, що саме доцільно говорити і робити в конкретному випадку, тому що кожна дитина є так само неповторна, як і Ви. Легше дати
поради щодо того, що робити не можна ніколи, ні за яких обставин.
Після обговорення тренер роздає учасникам нотатки (Додаток 7), у яких
відображені обидві частини постулату.
Правила «НІКОЛИ»
1. Обіцяти те, чого ви не можете виконати, тому що пусті обіцянки до
кінця підірвуть довіру дитини до дорослих. Вона вже отримала таких
розчарувань у своєму житті забагато.
2. Обіцяти те, що залежить від когось іншого, — дайте інформацію про
те, від кого це може залежати. Доведіть ще раз, що ви відповідальна людина, і не обіцяйте результатів від роботи, яку виконуватимуть інші.
3. Ставити нереальну мету — краще вирішіть одне–два завдання або проблеми, з якими будете стикатися. Це принесе більше користі, ніж вирішення однієї проблеми наполовину.
4. Розраховувати на великий результат — цінуйте кожне своє досягнення, кожну бесіду, кожне відверте слово, яке ви почуєте від дитини.
5. Ставитись до дитини, як до однієї з... — на ній і так багато ярликів і
штампів — спілкуйтеся з особистістю!
6. Критикувати дитину як особистість — не варто говорити, що дитина
вам не подобається, що вона погана. Скажіть, що вам не подобається її
вчинок, а не вона сама.
7. Акцентувати увагу на тому, що дитина говорить неправду, — як правило, діти можуть нагородити цілі гори вигадок, щоб заховати за ними
одне слово правди. Вислухайте все уважно, зумійте побачити й поцінувати ту краплю правди, яку вам довірили.
8. Обіцяти дитині те, що з нею такого більше не станеться, — тому що ні
гарантувати цього, ні контролювати її життя вам не вдасться.
9. Обвинувачувати дитину в тому, що відбулося, — вона й сама себе мимохіть обвинувачує. Спробуйте зменшити тягар провини.
10. Говорити, що, якби дитина вчинила інакше, то все було б по–іншому — допоможіть їй прийняти те, що сталось, а не шукати причин того, що відбулося.
’
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11. Продовжувати роботу з дитиною, якщо відчуваєте неприязнь до неї,
— на деякий час припиніть роботу і спробуйте розібратись у своїх почуттях. Якщо цього не вдається, передайте роботу з цією дитиною іншому
спеціалісту.
12. «Забути» попередити дитину про те, що ваша робота закінчується,
— щоб дитина могла розраховувати на той час, який у неї залишився для
спілкування з вами.
Запитання для обговорення:
1. Які саме правила є, на вашу думку, найбільш важливими?
2. Яким чином порушення цих правил може вплинути на почуття
та поведінку дитини?
3. Чи є у вашій практичній діяльності інші правила «Ніколи», яких
ми не розглядали під час вправи?
4. Чи заважає вам щось рухатися далі?

4. Обговорення чинних в Україні нормативно–правових актів з питань
попередження насильства в сім’ї
Мета: ознайомити учасників із чинними в Україні нормативно–правовими документами з попередження насильства в сім’ї.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: збірка інформаційних матеріалів та нормативно–
правових актів з питань попередження насильства у сім’ї, зокрема над
дітьми.
Хід проведення:
Механізми реалізації Закону України «Про попередження насильства в
сім’ї» передбачені рядом чинних нормативно–правових актів.
Відповідальність за вчинення насильства в сім’ї передбачена відповідними (залежно від конкретного випадку) статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.
Подолання та попередження насильства в сім’ї — проблема комплексна, над
реалізацією якої повинна працювати збірна команда спеціалістів державних
установ. Схема їх взаємодії, повноваження кожної з організацій розглянуті в
Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді та
органів внутрішніх справ із питань здійснення заходів щодо запобігання насильству в сім’ї. Додатки до Інструкції містять типові зразки документів, які
використовуються різними організаціями в запобіганні насильству в сім’ї.
Тренер зазначає, що в документі «Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози
375
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його вчинення» визначено напрямки діяльності органів та закладів освіти, які:
y здійснюють приймання заяв та повідомлень про випадки жорстокого
поводження з дітьми;
y терміново (протягом однієї доби) передають повідомлення у письмовій
формі до служби у справах неповнолітніх, органів внутрішніх справ
про випадок жорстокого поводження з дитиною чи реальну загрозу
його вчинення;
y уживають заходів для виявлення і припинення фактів жорстокого поводження з дітьми у навчальних закладах, притягують до дисциплінарної відповідальності співробітників, учнів та інших осіб, які допускають жорстоке поводження з дітьми;
y керівники навчальних закладів зобов’язують педагогічних працівників, зокрема класних керівників, проводити застережну роботу з батьками задля недопущення випадків жорстокого поводження з дітьми в
сім’ях, а також відстежувати подібні випадки з боку інших учнів;
y класні керівники організовують роботу з батьками щодо роз’яснення
наслідків жорстокого поводження з дітьми в сім’ях, а також із особами, що становлять найближче оточення дитини, яка постраждала від
жорстокого поводження або потерпає від реальної загрози його вчинення.
y Тренер презентує «Збірку інформаційних матеріалів та нормативно–
правових актів із питань попередження насильства у сім’ї, зокрема
над дітьми», підготовлену в рамках проекту «Розвиток партнерства
на рівні місцевих громад заради покращення діяльності з протидії насильству у сім’ї» Всеукраїнського громадського центру «Волонтер».
Запитання для обговорення:
1. Які з нормативно–правових документів найчастіше використовуються в роботі соціального педагога?
2. У чому ви бачите напрямки вдосконалення нормативно–правової
бази з питань насильства в сім’ї?
3. Що нового ви дізналися під час вправи?
4. Які почуття викликала у вас ця інформація?

’
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СЕСІЯ 3.
ВІЗИТ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В СІМ’Ю
1. Труднощі при візиті в сім’ю.
Мета: сприяти формуванню в учасників навичок здійснення успішного
візиту в сім’ю.
Час проведення: 40 хвилин.
Необхідні матеріали: описи ситуації для рольової гри.
Хід проведення:
Тренер перед початком рольової гри робить вступ про те, що на ефективність
подальшої роботи з сім’єю впливає перший візит соціального працівника.
Взаємодія з сім’єю, відстежування ситуації в сім’ї багато в чому залежить
від підготовки соціального працівника, від наявності досвіду спілкування
з сім’ями, від навичок консультування, комунікативних умінь тощо. Кожна сім’я потребує індивідуального підходу, розуміння.
А тепер спробуємо відтворити ситуацію входження соціального працівника в сім’ю.
Тренер вибирає учасників на виконання ролей, згідно з обставинами
(хлопчик, батько, мати, троє соціальних працівників).
Загальна інформація:
Хлопчик, 11 років, закінчив 5–ий клас посередньо. Пройшло літо. У вересні хлопчик до школи не з’явився. У класі призначено нового керівника,
який не знає, що робити, тому що на запрошення прийти до школи батьки не відреагували. Тоді класний керівник зателефонував до соціальної
служби, аби з’ясувати обставини в сім’ї. Працівник соціальної служби
запросив інформацію від служби у справах неповнолітніх і кримінальної
міліції. Виявилося, що сім’я на обліку ніде не стоїть — немає будь–якої
застережливої інформації про сім’ю.
Завдання для соціальних працівників:
Вам необхідно з’ясувати стан справ у сім’ї. Для цього ви плануєте відвідати сім’ю, поспілкуватися з батьками і зрозуміти, що відбувається з
дитиною.
Завдання для батьків:
Батьки дитини — «тихі» алкоголіки. Над усе вони не бажають, аби
хтось втручався у справи їхньої сім’ї. Вони вважають, що обстановка під
контролем. Завдання: зірвати контакт із соціальними працівниками.
Тренер обирає групу учасників, які гратимуть ролі соціальних педагогів,
котрі вперше прийшли в сім’ю (вони можуть приходити в сім’ю по черзі).
Тренер виводить обраних для ролей учасників із аудиторії та за дверима дає
завдання кожній групі окремо: сім’я має демонструвати небажання спілку377
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ватися з соціальним працівником, поводитись агресивно через небажання
«виносити сміття з хати»; соціальний педагог має поспілкуватися з сім’єю.
Всім іншим учасникам, які залишились в аудиторії, тренер окремо дає завдання уважно спостерігати за тим, що відбуватиметься, оскільки їхні спостереження є дуже важливими при обговоренні вправи після її завершення.
Розігрується ситуація.
До уваги тренера!
Рольова гра може затягтися і зайти в тупик через те, що соціальні
працівники не зможуть налагодити контакт. У такому випадку тренер має зупинити гру й почати обговорення.
Можливо також запропонувати спробувати іншим соціальним працівникам.

Після завершення сценки тренер проводить обговорення з учасниками:
y Які почуття у вас виникали під час виконання цієї ролі (до всіх, хто
грав певні ролі)?
y Чому ви поводилися в цій ролі саме так?
y Що відчували учасники, які спостерігали за подіями? Чим були викликані такі почуття?
y Що соціальний педагог міг би зробити інакше? Які моменти ви помітили?
y Чому сім’я поводилася так? Чи могло щось змінити її поведінку?
y Що можна зробити ще для встановлення контакту з сім’єю?
y Хто чи що могло б допомогти у встановлені першого контакту з цією
родиною?
Тренер, підсумовуючи, зазначає, що в контакті з сім’єю ми маємо дотримуватися певних правил. Незнання або ігнорування їх може призвести до
типових помилок, яких припускається спеціаліст у роботі з сім’єю. Такі
промахи спричиняють утрату довіри клієнта до соціального педагога чи
спеціаліста соціальної сфери, викликають захисні реакції, внаслідок
чого знижується ефективність або зводиться нанівець робота з сім’єю.
Саме правила, які допоможуть вам уникнути помилок, ми й розглянемо
на наступному етапі нашої роботи.
Запитання для обговорення:
1. Які думки та почуття виникли у вас при виконанні цієї вправи?
2. Які труднощі ви відчували при виконанні вправи?
3. Чи траплялися подібні ситуації у вашій професійній практиці?
Як вони були вирішені?
4. Чи заважає вам щось рухатися далі?

’
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2. Основні принципи успішного візиту в сім’ю.
Мета: визначити, які знання необхідні соціальному педагогові при здійсненні візиту в сім’ю та встановленні контакту з нею.
Час: 20 хвилин.
Необхідні матеріали: ватмани, маркери.
Хід проведення:
Тренер визначає основні принципи успішного візиту в сім’ю, фіксуючи їх
на ватмані. Він зазначає, що часто успішність першого візиту залежить
від того, наскільки соціальному педагогу вдалося подолати різні захисні
реакції сім’ї.
Ми говорили про те, що досить часто сім’я перебуває в стані психологічного захисту, що проявляється по–різному. У більшості випадків сім’я
вважає, що вона може самостійно розібратися з труднощами, які виникли, уникає контакту. Тому дану реакцію з боку сім’ї соціальному педагогові слід прийняти, а не «воювати» з нею.
Тренер записує на ватмані:

Ïåðøî÷åðãîâà ðåàêö³ÿ c³ì’¿ — öå òå, ùî ïîòð³áíî ïðèéíÿòè
Під час першого візиту в сім’ю соціальний педагог може наразитися на
різні реакції сім’ї. Важливо пам’ятати, що сім’я має повне право реагувати так, як вона це робить.
Досить часто соціальний педагог також перебуває у стані психологічного захисту, або сім’я своєю реакцією провокує аналогічну реакцію у спеціаліста. У підсумку виходить своєрідний «компот» із захисних реакцій
обох сторін. Яким же буде співробітництво, що зароджується таким чином?
Звісно, невдалим, якщо соціальний педагог почне «воювати з сім’єю».
Через низку стереотипів прихід у сім’ю соціального педагога для надання
допомоги сприймається як візит із метою контролю, нагляду, щоб виявити якісь недоліки та забрати дитину в батьків, якщо ті не зможуть самостійно вирішувати проблемні ситуації.
Тренер фіксує на ватмані:

Ìåòà â³çèòó ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà â ñ³ì’þ — íàäàííÿ äîïîìîãè
Іноді батьки бояться, що якісь їхні проблеми набудуть розголосу, а тому
першочергове завдання соціального педагога — намагатися переконати
батьків, що вся інформація, отримана від них, — конфіденційна.
Тренер фіксує на ватмані:

Ïåðåêîíàííÿ ñ³ì’¿ ó êîíô³äåíö³éíîñò³ ³íôîðìàö³¿
379
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Підсумовуючи всі принципи успішного першого візиту в сім’ю, тренер зазначає, що основною метою є зняття почуття страху та напруги в сім’ї.
Яким чином можна цього досягти? Ось деякі поради:
Назвіть себе, будьте при цьому якомога доброзичливішим, спокійним
і, якщо вдасться, впевненим у собі. Не варто уже з самого початку «накручувати себе».
Соціальна бесіда:
Якщо ви хвилюєтеся, якщо відчуваєте, що або самі, або сім’я не готові
до змістовного діалогу, — не поспішайте (іноді перший візит може
цією фазою і завершитися). У цьому випадку домовтеся про час наступного візиту та попрощайтеся.
y
y

y
y
y

Змістовна частина:
Поясніть, що корисного, позитивного може отримати сім’я від спілкування з вами. Сім’я може прийняти ваше пояснення, а може й ні.
Запитайте, якої допомоги потребує сім’я і чи погоджується вона співпрацювати з вами. Пам’ятайте, що відмова сім’ї співпрацювати з вами
не є остаточною.
Обов’язково перевірте, як члени сім’ї вас зрозуміли і як сприйняли.
Дізнайтеся, яким сім’я бачить ваше співробітництво.
Оцініть якість контакту з сім’єю.

Вислухайте відповіді і прийміть їх за основу вашого майбутнього діалогу.
Запам’ятайте, що відповіді сім’ї можуть вам не сподобатися, але вони повинні бути для вас тим, на чому доведеться будувати діалог (налагоджувати стосунки). Ось чому не варто «малювати» сім’ї її світле майбутнє у
випадку, коли сім’я відмовиться від своїх безглуздих забаганок.
Всі ці складові частини процесу діалогу мають одну просту і разом з тим
важливу мету — показати сім’ї, що ви насправді є для неї безпечним і
налаштованим на співробітництво. І не варто забувати, що налагодження контакту — це не марнування часу, а необхідний компонент плідної
співпраці.
Тренер з учасниками обговорюють, що може заважати успішності проведення першого візиту в сім’ю.
y
y
y
y

Чого не варто робити під час першого візиту:
Зосереджувати особливу увагу на проблемах сім’ї, якщо сім’я не готова сама про них говорити.
Говорити, що правильно, а що неправильно, перед тим, як дізнаєтеся
думку сім’ї з цього приводу.
Форсувати події: сім’я може видатися неготовою і буде захищатися.
Намагатися одразу ж пояснити істинний стан речей та ситуацію, в
якій опинилася сім’я.
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Запитання для обговорення:
1. Які думки виникли при розгляді принципів успішного візиту в
сім’ю?
2. Чи були у вашій професійній практиці випадки, коли дотримання цих принципів сприяло успішності першого візиту в сім’ю?
Коли недотримання принципів завадило успішності першого візиту в сім’ю?
3. Чи заважає вам щось рухатися далі?

3. Помилки первинного контакту.
Мета: обговорити можливу поведінку та реакцію батьків та типові помилки контакту соціального педагога із сім’єю.
Час: 30 хвилин.
Необхідні матеріали: відсутні.
Хід проведення:
Тренер зазначає, що під час контакту соціального педагога із сім’єю часто виникають непорозуміння, що є наслідком неправильної поведінки соціального педагога.
Зараз ми спробуємо визначити типові помилки, які можуть допустити соціальні педагоги в контакті з сім’єю.
Частина їх є стратегічними, які повністю руйнують систему взаємин із
клієнтом; інші знижують ефективність взаємодії. Ці помилки можуть
здатися занадто простими та банальними для розуміння, але на практиці
вони трапляються досить часто. Навіть знаючи їх, спеціалісти все одно
допускають їх. Ми розглянемо найбільш типові з них, але в ході аналізу
своєї практики кожен може віднайти «власні помилки», не схожі на ті,
що ми розглянемо сьогодні.
Будь–яка з наведених ситуацій здаватиметься легкою, допоки ми самі не
зіткнемося з нею.
1. «Увійшов, не постукавши»
Уявімо, що ми прийшли провідати сім’ю, підходимо до дверей… Двері
ледь відчинені. Що ж робити далі? (Тренер звертається до учасників, відповіді записує на ватмані).
Часто на це запитання буває багато відповідей. Іноді спеціаліст переоцінює
свої сили. Перше, що зазвичай хочеться зробити: подзвонити у двері. Але
частіше всього у наших клієнтів просто немає дзвінка або він не працює.
Інші пропонують зайти до оселі, треті — йти до сусідів… Але чи кожний
подумав про те, що за тими напіввідчиненими дверима може причаїтися
«п’яна» загроза? Водночас там може бути той, кому потрібна допомога…
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Уявіть собі, що, направляючись в сім’ю, ви чуєте за ледь відчиненими
дверима несамовитий крик дитини. Реагуючи, ви різко заходите всередину, а назустріч вам роздратований чоловік — п’яний та ще й із сокирою.
Ваші дії?
(Запитати, чи в не позичить він сокиру… Власне, поводитися треба так,
щоб батько розгубився… Хоча закінчення історії може бути неочікуваним. Відвідування сім’ї — це свого роду вторгнення на її територію, тому
до цього потрібно підготуватися…)
Тренер запитує учасників, як можна запобігти негативним наслідкам (занотовує на ватмані).
Можливі відповіді:
– Подзвонити, домовитися про зустріч заздалегідь. Залишити записку.
– Не можна несподівано заходити в оселю незнайомої сім’ї.
– Входити із представниками влади, при свідках…
2. «У вас проблема»
Бувають випадки, коли при першому ж відвідуванні соціальний педагог,
представляючи школу, заявляє, що його візит викликаний проблемами в
даній сім’ї.
«У вас тут, якщо придивитися уважно, є такі проблеми…»
Уявіть свої відчуття, коли незнайома вам людина зверхньо перераховує
ваші проблеми, які вона прийшла вирішувати. Деякі клієнти відразу можуть вам влаштувати скандал.
Тренер запитує в учасників, як можна запобігти негативним наслідкам
(занотовує на ватмані).
Можливі відповіді:
– «Проблема» — заборонене слово, яке не слід вживати.
– Опис факту.
– Яка ваша оцінка цієї ситуації?
3. «Це неправильно…»
Завжди важливим є уміння вислухати клієнта, особливо коли він сам готовий з вами розмовляти. Не можна постійно в ході бесіди вказувати на
правильні і неправильні вчинки клієнта, кращим варіантом буде запитати його, що він думає про конкретну ситуацію…
Тренер запитує в учасників, як можна запобігти негативним наслідкам
(занотовує на ватмані).
Можливі відповіді:
– Не оцінюй клієнта.
– «А як ти думаєш?»
’
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4. «Форсування подій»
Часто самі соціальні педагоги звикають жити в «божевільному» темпі:
у них багато роботи, багато сімей, візитів — усюди потрібно встигнути.
Сумно, коли до такого працівника потрапляє неблагополучна сім’я, і він
не може приєднатися до її темпу. Це можна помітити з того, що члени
сім’ї по кілька разів перепитують або говорять «велике спасибі» і йдуть із
виразом нерозуміння на обличчі, аби більше не звертатися по допомогу.
Тренер запитує учасників, як можна запобігти негативним наслідкам (занотовує на ватмані).
Можливі відповіді:
– Не нав’язуйте сім’ї свій темп (відчуйте темп та ритм життя
сім’ї).
– Приєднайтеся до темпу сім’ї.
5. «Дитина як заручник»
Трапляється так, що в ході роботи з сім’єю контакт налагоджується найкраще з дитиною. Соціальний педагог має цінувати ці довірливі стосунки.
Так, одна мати повинна була прийти до соціального педагога, який супроводжував їхню сім’ю. Однак, перебуваючи в той день у стані алкогольного сп’яніння, вона нікуди не пішла. Під великим секретом працівникові вдалося з’ясувати у дитини, що мама того дня була нетвереза. Коли
зустріч все ж таки відбулася, мати почала пояснювати свою відсутність у
призначений час хворобою, посилаючись на високу температуру та головний біль. Соціальний працівник перервав її розповідь словами: «Що ж
це ви обманюєте?! Ваша дитина розповіла, як ви хворіли…». Після цього
випадку дитина була дуже жорстоко побита матір’ю. Мабуть, ця дитина
надовго запам’ятає «доброго педагога».
Пам’ятайте: ніколи не »підставляйте» дитину — керуйтесь принципом
«НЕ НАШКОДЬ!».
6. «Глухий» соціальний педагог
Звикнувши до аналогічних розповідей клієнтів та одноманітних проблем,
деякі соціальні педагоги не переобтяжують себе тим, щоб вислухати їх, і
починають самі описувати їхню ситуацію та її подальший розвиток. Хоча
всім відомо, що однакових ситуацій не буває. В результаті діалог перетворюється у монолог соціального педагога, а клієнт перестає йому довіряти
і починає шукати інше місце, де йому нададуть допомогу.
Тренер запитує в учасників, як можна запобігти негативним наслідкам
(занотовує на ватмані).
Можливі відповіді:
– Не вибудовуй «стінку» («почисть вуха»).
– Веди діалог, а не монолог!
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7. «Провокування сім’ї», де є проблеми зловживання алкоголем
При відвідуванні сім’ї соціальний педагог став з’ясовувати у матері, яка
була напідпитку, де перебуває батько, і чому жодного разу його не вдавалося застати вдома. Найправильніше було б не розпитувати маму, а одразу піти. Почувши голосну розмову, із сусідньої кімнати вийшов батько,
геть п’яний, і використав соціального педагога як об’єкт для скандалу.
Був випадок, коли двоє соціальних педагогів прийшли в сім’ю з’ясувати,
чому батьки не відвідують свою дитину, яка перебуває у притулку. За
дверима вони почули голоси сп’янілої компанії. Однак замість того, щоб
піти, вони почали гримати у двері, вимагаючи, щоб їм негайно відчинили. За дверима спочатку все стихло. А потім хтось із компанії запропонував педагогам піти геть. На погрози викликати міліцію двері таки відчинили, проте соціальним педагогам довелося терміново рятуватися від
розлюченого хазяїна.
Тренер запитує в учасників, як можна запобігти негативним наслідкам
(занотовує на ватмані).
Можливі відповіді:
– Із п’яними немає розмови!
– Не «заводь» сім’ю!
8. «Розмиті кордони»
При відвідуванні сім’ї соціальний педагог зазвичай готовий до того, що
вона може зустріти його насторожено. Але нерідко, піддавшись солодким
умовлянням клієнта, соціальний педагог залишається випити чашечку
кави, а йдучи додому, прихоплює із собою коробку цукерок, подаровану «від душі» господарями. Іноді ця «чашечка кави» може обернутися
проти самого соціального педагога, адже потім «гостинні хазяї» можуть
звинуватити його в тому, що вони підносили йому подарунки, придбані
за гроші сімейного бюджету, а соціальний педагог не виконав того, чого
вони від нього чекали.
Доцільно навести такий приклад. Одинока мати, яка виховувала сина,
налагодила подібним чином «добрі стосунки» з соціальним педагогом.
Та коли її сина направили до служби у справах неповнолітніх у зв’язку з
погіршенням навчання та магазинними крадіжками, то першим, із чого
мама почала свою промову на комісії, було звинувачення соціального
педагога в його некомпетентності. Мати була обурена, бо вважала, що зі
свого боку вона зробила для дитини все можливе: спеціаліст пив коньяк,
отримував «подарунки», придбані на її гроші, а в підсумку не зробив нічого, щоб її син став на правильний шлях. Соціальний педагог опинився
не в найкращому вигляді, і не мав навіть змоги виправдатися.
Тренер запитує в учасників, як можна запобігти негативним наслідкам
(занотовує на ватмані).
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Можливі відповіді:
– Дотримуйтеся меж між клієнтом так спеціалістом.
– Навіть чашка чаю має свою ціну!
– Подарунки?.. А чому б і ні?
– Ні в якому разі!
9. «Зіштовхування членів сім’ї між собою»
Коли між членами сім’ї немає згоди, навіть незначна сварка загрожує
перерости у великий конфлікт. Тому потрібно дуже коректно вести переговори. Якщо ви розумієте, що ваша поява і тема для розмови стає причиною конфлікту, то краще вчасно змінити тему і не звинувачувати подружжя, щоб не «нагнітати атмосферу».
Тренер запитує в учасників, як можна запобігти негативним наслідкам
(занотовує на ватмані).
Можливі відповіді:
– Вчасно змінити тему.
– Не звинувачувати.
– Виявляти гнучкість.
10. «Провокування ситуації»
Завітавши до сім’ї з приводу агресивної поведінки дитини у школі, соціальний педагог, розгледівши обстановку, почав дорікати матері при
дитині за те, що не прибрано вдома, не приготовлено обід, дитина не сидить за уроками, і взагалі мати сама не стежить за собою. Вислухавши усе
це, син не втримався і сказав, що не бажає жити з такою мамою і піде до
батька. Мама засмутилася, син, грюкнувши дверима, пішов. Виявилося,
що лише нещодавно мати розлучилася з батьком, син сильно переживав,
став агресивно поводитися, погано вчитися. Згодом маму викликали до
школи, прийшов і соціальний педагог. Матері довелося виправдовуватися, що вона погано справляється зі своїми обов’язками, зовсім опустила
руки, але конфліктна ситуація з сином уже була спровокована.
Тренер запитує в учасників, як можна запобігти негативним наслідкам
(занотовує на ватмані).
Можливі відповіді:
– Не «наїжджай».
– Не змушуй виправдовуватися.
– Не компрометуй одного в присутності інших.
11. «Добра сусідка»
Якщо соціальний педагог, укотре приходячи з візитом, нікого не застає
в оселі, він може звернутися до сусідів. Якась обізнана сусідка детально
розповість, що це за сім’я, які хороші в них стосунки, як часто їхні діти
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п’ють у неї чай, а потім ненароком поцікавиться, що ж усе–таки трапилося в цій сім’ї, адже вона так переживає…
«Нічого особливого, — заспокоює її соціальний педагог, — лише мама
зовсім не займається дітьми та й школу вони прогулюють». І ось «добра» сусідка в колі стареньких бабусь розповідає, прикрашаючи історію
«барвистими»епізодами…
Як з’ясувалося потім, батько поїхав на заробітки, мати потрапила до лікарні, а двоє хлопчиків, нікому нічого не кажучи, щоб не потрапити до
притулку, намагалися і навчатися, і маму свою провідувати, готували їй
їжу, от і занедбали шкільні уроки. Потім скрута нормалізувалася, але
сусідські чутки лишилися, отож виникли нові проблеми…
Тренер запитує в учасників, як можна запобігти негативним наслідкам
(занотовує на ватмані).
Можливі відповіді:
– Дотримуйтеся конфіденційності, працюючи з сім’єю.
12. Збір «досьє» на сім’ю
Даючи клієнту змогу вільно висловитися, не можна сидіти з розкритим
записником, нотуючи кожну фразу. Це безперечно надає ділового вигляду, але клієнт може розповідати про інтимні моменти свого життя, які не
повинні розголошуватися. Постійне записування його розповідей спонукає клієнта замкнутися, адже він відчуватиме себе, як на допиті.
Тренер запитує в учасників, як можна запобігти негативним наслідкам
(занотовує на ватмані).
Можливі відповіді:
– Ти не прокурор.
– Розвивай пам’ять.
– Не влаштовуй допит.
– Не тряси паперами.
13. «Нормальні» члени суспільства
Одного разу від сім’ї на соціального педагога надійшла скарга, в якій
зазначалося, що він вів себе некоректно і висловами про те, що вони всі
психічно ненормальні, ображав членів сім’ї. При з’ясуванні обставин
соціальний педагог не міг зрозуміти, в чому справа. У пояснювальній
записці він вказав, що лише хотів допомогти сім’ї стати повноцінною,
щоб її члени жили «як люди», змогли бути повноправними членами
суспільства («Ну, нічого… Ми разом зробимо з вас повноцінних членів
суспільства»).
Тренер запитує в учасників, як можна запобігти негативним наслідкам
(занотовує на ватмані).
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Можливі відповіді:
– Виключи слова «нормальні», «повноцінні», «як люди», «здорові».
14. «Ти мені — я тобі»
Уявіть, що вам запропонували гуманітарний набір в обмін на те, що ви
кудись підете, щось зробите, більше того, якщо ви будете виконувати
вказівки вірно, то завжди отримуватимете «невеличкі гостинці». Може
скластися враження, що вас купують і ви тепер залежите від когось або
чогось. Те ж відбувається з клієнтом, якщо турбота про дитину — не його
усвідомлений вибір, а навантаження до «продуктового набору»...
Тренер запитує в учасників, як можна запобігти негативним наслідкам
(занотовує на ватмані).
Можливі відповіді:
– Не торгуйся!
– Не маніпулюй!
Тренер зазначає, що під час вправи були розглянуті техніки налагодження контакту із сім’єю «від зворотного», тобто з розбору типових помилок,
які допускають спеціалісти в роботі з сім’єю. Після цього тренер пропонує
учасникам розглянути поради з проведення успішного першого візиту в
сім’ю. Дотримання цих порад може запобігти помилкам з боку соціального педагога.
Поради з проведення візиту в сім’ю:
1. Дату і час візиту слід попередньо узгодити з сім’єю.
2. Візит у сім’ю не варто робити одному.
3. У ході бесіди зосереджуватися на описі фактів життєдіяльності сім’ї,
не називаючи їх проблемами.
4. Уважно слухати клієнта.
5. Не давати оцінки вчинкам і поведінці клієнта.
6. Намагатися зрозуміти темпоритм життя сім’ї та підлаштуватися до
нього.
7. При розмові з батьками уникати посилань на те, що конфіденційна інформація отримана вами від дитини.
8. Візит у сім’ю — це діалог із сім’єю, а не монолог соціального педагога.
9. Настирливість соціального педагога може спричинити прояви агресії
та фізичного насильства з боку господарів.
10. Уникати довгої розмови, коли батьки перебувають у нетверезому
стані.
11. Розуміти, що кожен «подарунок» і чашка чаю можуть бути використані проти вас.
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12. Вчасно змінити тему, якщо вона може стати причиною подружнього
конфлікту.
13. Не доводити ситуації до того, щоб клієнт виправдовувався.
14. У розмові із сусідами інформацію необхідно отримувати, а не розголошувати.
15. Ведення нотаток під час бесіди спричиняє замкненість клієнта і небажання продовжувати розмову.
16. Уникати некоректних висловів та характеристик членів сім’ї.
17. Зацікавленість дитиною і ситуацією повинна бути щирою.
Тренер проводить обговорення у групі.
Запитання для обговорення:
1. Які думки та почуття виникли у вас протягом вправи?
2. Яка інформація, отримана під час вправи, була для вас цілком
новою, а над якими запитаннями ви замислювалися раніше?
3. Чи можете навести приклади, коли помилки, допущені працівниками соціальної сфери, призвели до того, що перший візит у
сім’ю став неуспішним. Що потрібно було б зробити, аби виправити ці ситуації?
4. Чи були у вашій професійній діяльності при візиті в сім’ю помилки, відмінні від наведених? Які саме?
5. Чому, на вашу думку, питанню першого візиту в сім’ю ми приділили стільки уваги?
6. Чиї інтереси, в першу чергу, повинен відстоювати соціальний педагог при здійсненні першого візиту в сім’ю (бажано продемонструвати це на прикладах конкретних життєвих ситуацій)?
7. Чи є щось, що заважає нам рухатися далі?

Коментар тренера:
На цій сесії ми розглядали і обговорювали з вами принципи успішного
візиту в сім’ю. Використовуючи їх і враховуючи ті помилки, які часто
трапляються на практиці, ви можете значно підвищити свою ефективність роботи із сім’ями під час першого візиту.
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СЕСІЯ 4.
ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ПРО СІМ’Ю, ЕТИЧНІ НОРМИ В
РОБОТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
1. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України.
Мета: надати можливість учасникам ознайомитися з етичним кодексом
спеціалістів із соціальної роботи України.
Час: 15 хвилин.
Необхідні матеріали: інформаційні роздавальні матеріали для учасників
(Додаток 8).
Хід проведення:
Тренер коротко характеризує документ, затверджений у 2005 році, —
«Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України».
До уваги тренера!
Тренер повідомляє учасникам, що «Етичний кодекс спеціалістів із
соціальної роботи України» становить збірку етичних норм, якими
мають керуватися працівники соціальної сфери у ході своєї роботи.

Ухвалення «Етичного кодексу» сприяє переходу фахівців соціальної роботи на новий якісний рівень. Це створило можливість для клієнтів, засновників організацій соціальної роботи, безпосередньо соціальних працівників, представників інших професійних груп і широкого кола громадян розраховувати на дотримання фахівцями єдиних етичних положень,
що означатиме просування шляхом до інтеграції України в міжнародний
простір соціальної роботи.
В Україні «Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи» затверджений наказом Мінмолодьспорту від 09.09.2005 р. № 1965.
«Етичний кодекс (в тому числі соціальних працівників і соціальних педагогів) України» — це документ, спрямований на здійснення соціальної
роботи в багатьох функціональних сферах із метою розвитку потенціалу
та можливостей особистості, а також задоволення людських потреб. Дотримання етичних норм і вимог на практиці забезпечують якість соціальних послуг, гарантують безпеку клієнту, громаді, суспільству.
В «Етичному кодексі спеціалістів із соціальної роботи України» визначено положення, які є для фахівців принциповими орієнтирами з питань
професійної діяльності, виконання службових обов’язків, організації
взаємодії з клієнтами. У документі визначено шляхи розв’язання моральних проблем та прийняття найбільш адекватного професійного рішення в
етичних питаннях.
В основу Етичного кодексу покладено вітчизняний досвід і міжнародні
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етичні принципи й стандарти соціальної роботи, визначені на загальних
зборах Міжнародної Федерації соціальних працівників (IFSW) у м. Коломбо (Шрі–Ланка) 6–8 липня 1994 р.
«Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України» містить:
1. Етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи (перелік
базових етичних ідей і традицій, що стають підґрунтям для прийняття
етичного рішення в соціальній роботі).
Етичним кодексом визначені такі принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи:
• повага до гідності кожної людини;
• пріоритетність інтересів клієнта;
• толерантність;
• довіра та взаємодія у вирішенні проблем клієнта;
• доступність послуг;
• конфіденційність;
• дотримання норм професійної етики.
2. Норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи (основа професійної діяльності) розглядаються стосовно різних об’єктів:
• стосовно професії;
• стосовно колег;
• стосовно клієнтів;
• стосовно взаємодіючих організацій.
Мета вивчення даного документу соціальними педагогами полягає, в
першу чергу, у знаннях та вміннях спілкуватися при входженні в будь–
яку сім’ю. Соціальні педагоги зобов’язані дотримуватися принципів,
відображених у Етичному кодексі, та дотримуватися визначених норм
етичної поведінки. Так, у ході візиту в сім’ю, бесіди з клієнтом необхідно діяти згідно з нормами етичної поведінки відносно клієнтів, а
саме:
• Поважати особистість клієнта і гарантувати захист його гідності та
прав незалежно від походження, статі, віку та внеску в суспільний і
соціальний розвиток.
• Прагнути зрозуміти кожного клієнта, з’ясовувати всі чинники проблеми, що виникла, пропонувати оптимальні види професійної діяльності
або соціальних послуг.
• Безпека клієнтів є першою умовою діяльності спеціалістів із соціальної роботи.
• Допомагати всім клієнтам рівною мірою.
’
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• Заохочувати клієнта до взаємодії, яка ґрунтується на довірі, співчутті
та збереженні конфіденційності.
• Визнавати і поважати наміри, відповідальність клієнтів за прийняте
рішення.
• Якщо неможливо надати належну соціальну послугу, спеціалісти із
соціальної роботи зобов'язані повідомити про це клієнтам, залишивши
за ними право на свободу дій.
Крім того, при проведенні будь–якого виду роботи соціальний педагог повинен враховувати і норми етичної поведінки стосовно інших об’єктів: професії, колег та споріднених організацій. Таким чином, робота в кожному індивідуальному випадку потребує дотримання і використання всіх етичних
норм, передбачених «Етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи».
Запитання для обговорення:
1. Що нового ви дізналися під час вправи?
2. Як Етичний кодекс допоможе вам у професійній діяльності?
3. Яке значення має прийняття Етичного кодексу для професійної
діяльності соціальних педагогів та соціальних працівників України?

2. Робота з анкетою при відвідуванні сім’ї.
Мета: визначити основні моменти, на які слід звернути увагу соціальному педагогу або вчителю при візиті в сім’ю.
Час: 60 хвилин.
Необхідні матеріали: роздавальний матеріал, анкети для кожного учасника (Додаток 9).
Хід проведення:
Тренер зазначає, що при приході до 1–го та 5–го класів дитина проходить
адаптаційний період, до якого обов’язково повинен бути залучений і соціальний педагог. В цей час із дітьми та їхніми батьками має проводитись
комплексна робота, яка включає і відвідування сім’ї. Під час візиту в сім’ю
соціальному педагогу в доволі короткий термін необхідно оцінити, наскільки сімейне оточення є безпечним для дитини. Один із інструментів експрес–аналізу сімейного оточення, який може використовувати спеціаліст
в своїй роботі, є анкета спостереження за сімейним оточенням дитини.
Тренеру необхідно застерегти учасників від заповнення даної анкети в
присутності членів родини, а також звернути їхню увагу на обережне використання прямих запитань. Відповіді на більшість запитань фахівцеві
необхідно шукати через спостереження за побутовими умовами та стосунками всередині сім’ї, непрямі запитання або запит інформації від інших
спеціалістів (медпрацівників, вчителів тощо).
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Тренер роздає анкету (додаток 9) і пропонує індивідуально заповнити її
на основі конкретних прикладів сімей, з якими доводилося працювати
або стикатися.
Проаналізувавши питання в анкеті, можна зробити висновок, що за допомогою даної анкети у соціального педагога з’являється можливість
продіагностувати прояви різних видів насильства щодо дитини, а саме
емоційного (питання 6–14, 28–31) фізичного (питання 15), занедбаності
(питання 16–27). І вчасно почати працювати із сім’єю та надати допомогу
дитині.
До уваги тренера!
Тренер повідомляє учасникам, що на етапі, коли перші класи набирають до школи із дитячого садочка і будь–який вчитель «веде боротьбу» за кожного потенційного учня, рекомендується відвідати сім’ю
вдома і скласти соціальний паспорт класу. На жаль, дана рекомендація не виконується. І коли соціальний педагог починає працювати
із запущеною ситуацією в сім’ї дитини, яка перейшла з початкової
школи до 5-го класу, буває дуже складно або навіть пізно надавати
профілактичні послуги чи підтримку.

З огляду на це ми пропонуємо проводити первинне відвідування сім’ї, де є
майбутній першокласник, учителю початкової школи із залученням психолога та соціального педагога школи. До вашої уваги анкета з питаннями та пропозиціями, на що слід звернути увагу в розмові у сім’ї.
Запитання для обговорення:
1. Які питання анкети здаються вам найбільш інформативними?
2. На які з питань було складно відповісти?
3. Що б ви хотіли додати до змісту анкети?
4. Як запропонована анкета може допомогти у роботі соціального педагога?

3. Підсумки другого дня.
Мета: отримати зворотний зв’язок від учасників
Час: 15 хвилин.
Необхідні матеріали: відсутні.
Хід проведення:
Тренер по колу запитує учасників про їхні враження щодо пройденого
матеріалу.
Доцільно поставити запитання:
– Чи зрозумілим є викладений матеріал?
’
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– Які залишилися питання?
– Що запам’яталося найбільше?
– Що було зайвим?
– Які думки та почуття викликає поданий матеріал?
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ДЕНЬ 3
СЕСІЯ 1.
СКЛАДАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ З СІМ’ЄЮ
1. Рефлексія попереднього дня.
Мета: обговорити почуття та враження учасників від попереднього дня,
обговорити труднощі та побоювання учасників, які можуть заважати у
подальшій роботі.
Час: 10 хвилин.
Необхідні матеріали: відсутні.
Хід проведення:
Тренер вітає учасників. Він обговорює з ними враження від минулого
дня, їхні відчуття та настрій. Можна провести обговорення за наступними питаннями:
1. З яким настроєм, почуттями ви прийшли сьогодні?
2. Можливо, вас щось дуже вразило на минулих сесіях? Що найбільше
запам’яталося?
3. Чи є щось, що заважає нам рухатися далі?
4. Які питання чи коментарі виникли у вас щодо попередніх сесій або що
залишилося незрозумілим?
Після обговорення тренер переходить до вправи.
2. Складання плану роботи із сім’єю.
Мета: представити спеціалістам механізм планування роботи з випадком.
Час: 40 хвилин.
Необхідні матеріали: ватман, фломастери, папір А–4, скотч, маркери;
таблиця — План роботи із сім’єю (Додаток 10), ситуації (Додаток 11).
Хід проведення:
Тренер робить інформаційне повідомлення про схему роботи з випадком,
у тому числі й тоді, коли дитина постраждала від насильства в сім’ї.
У плануванні роботи соціального педагога з кожним конкретним випадком складної життєвої ситуації, що склалася в сім’ї, можна виділити наступні елементи:
• Збір інформації.
• Дослідження функціонування сім’ї.
• Визначення мети випадку.
’
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• Ведення випадку.
• Дії.
• Часові рамки випадку.
• Процес або процедура закриття випадку.
Ця форма роботи має назву «План роботи з сім’єю». Як правило, негативні прояви у поведінці дитини є відображенням певної конфліктної ситуації в умовах сім’ї. Тому і корекція дитячої поведінки буде ефективною
тільки в тому випадку, коли до цієї роботи залучено всю сім’ю, дитина не
залишається осторонь, а відчуває підтримку з боку своїх рідних.
Тренер зазначає, що в умовах тренінгу при виконанні цієї вправи ми вже
маємо опис наявної ситуації та результати дослідження функціонування сім’ї. Тобто планування випадку будемо починати із визначення мети.
Учасники тренінгу об’єднуються у міні–групи, і кожна група складає
план роботи із сім’єю дитини за визначеною схемою з урахуванням конкретної ситуації, яка надається групі.
Визначення мети є важливою частиною, від якої безпосередньо залежить
подальше планування роботи з сім’єю. Планом передбачено визначення
мети соціального педагога і мети клієнта. Важливо розуміти, що це дві
різні мети. Вони не є і не повинні бути ідентичними. Найкраще, коли
вони є взаємодоповнювальними. Формулюючи мету, слід пам’ятати, що
у всіх випадках пріоритетними є інтереси дитини.
Заповнюючи графу «Планування», необхідно врахувати ресурси, що має
навчальний заклад, та ресурси, які можна залучити з інших організацій
для вирішення ситуації.
Запитання для обговорення:
1. Чим саме план роботи із сім’єю може допомогти соціальному педагогові у роботі з конкретним випадком?
2. Які думки та почуття виникли у вас під час роботи над планами
роботи з сім’єю?

3. Презентація планів роботи з сім’єю.
Мета: демонстрування учасникам важливості складання сімейного плану
та використання індивідуального підходу до кожного випадку.
Час: 40 хвилин.
Необхідні матеріали: скоч, фліп-чарт, маркери.
Хід проведення:
Кожна група презентує свої напрацювання. Результати обговорюються
учасниками тренінгу. Учасники інших груп коментують та доповнюють
плани, розроблені колегами.
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Після презентацій напрацювань усіх груп тренер проводить обговорення
вправи.
Запитання для обговорення:
1. Які сильні сторони цього плану ви можете визначити?
2. Чи правильно, на вашу думку, сформульовані мета соціального
педагога та мета клієнта?
3. З якими частинами цього плану ви не погоджуєтесь? Обґрунтуйте свою думку.
4. Чи всі можливі для розв’язання ситуації ресурси передбачила
група?
5. Що можна додати до змісту цього плану?

Після презентацій напрацювань усіх груп тренер проводить обговорення
вправи.
Запитання для обговорення:
1. Які думки та почуття виникли у вас під час виконання вправи?
2. Які із пунктів плану виявилися для вас найлегшими? Найскладнішими? Обґрунтуйте відповідь.
3. З приводу яких частин плану у групі були найбільші суперечки?
4. Якою була ваша реакція на презентації планів інших груп? Чи багато змін хотілося внести у ці плани?
5. Наскільки доцільним ви вважаєте використання плану роботи із
сім’єю у власній професійній діяльності?

’
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СЕСІЯ 2.
ПІДСУМКИ ТРЕНІНГУ
1. Рефлексія.
Мета: систематизувати і структурувати знання, отримані під час двох
зустрічей; обговорити можливості застосування набутих знань спеціалістами на практиці.
Час: 15 хвилин.
Необхідні матеріали: відсутні.
Хід проведення:
За допомогою методу мозкового штурму учасники підсумовують знання
та навички, отримані під час проходження навчального курсу для уповноважених з прав дитини. Це той досвід, який вони можуть застосовувати у повсякденній практиці:
1. Ознайомилися з основами сучасної концепції прав людини, прав дитини; розглянули цінності, які містить ідея прав людини.
2. Ознайомилися з каталогом прав дитини, що містить Конвенція ООН про
права дитини. Навчилися проводити аналіз відповідних статей Конвенції та давати експертну оцінку дотримання певних прав дитини.
3. Ознайомилися з національною нормативно–правовою базою захисту
прав дитини та її основними положеннями. Отримали навички порівняльного аналізу українського законодавства та міжнародних норм або
міжнародних стандартів.
4. Виокремили перелік структур та органів, які діють у системі соціально–
правового захисту сім’ї і дитинства в Україні, визначили їх функції та
повноваження. Набули практичних навичок складання схеми співпраці
з відповідними органами.
5. Ознайомилися з традиційними та новими способами представлення та
захисту інтересів дитини в судовому процесі (охоплюючи складання резюме Amicus curiae).
6. Отримали навички розробки сімейного плану із залученням мультидисциплінарної команди.
Запитання для обговорення:
1. Чи легко було пригадати інформацію, отриману протягом двох
зустрічей?
2. Що запам’яталося найбільше? Чому?
3. Яким чином пригадували інформацію: те, що збереглось у
пам’яті, або те, що занотовано у блокноті?
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2. Постановка практичного завдання.
Мета: представити до уваги учасників тренінгу форму моніторингу власної роботи з випадком.
Час: 45 хвилин.
Необхідні матеріали: бланки документів за кількістю учасників.
Хід проведення:
Для того, щоб структурувати роботу учасників, ми пропонуємо протягом
практики вести «щоденник спеціаліста», що базуватиметься на веденні
та аналізі практичних випадків, які соціальний педагог бере до роботи.
Приклади випадків ми неодноразово обговорювали під час проходження
навчального курсу.
Інструментарій, який ми пропонуємо для роботи з випадками, складається із двох документів:
1. Щоденник спеціаліста.
2. Таблиця попереднього діагнозу відповідності практики роботи із
сім’єю стандартам стосовно прав людини.
Наведені вище документи заповнюються для кожного окремо взятого випадку і стосуються тільки його.
Щоденник спеціаліста починається описом конкретної ситуації, у
складі якої виокремлюються певні проблеми всієї сім’ї або безпосередньо дитини. У кожній із цих проблем ми визначаємо позитивні та негативні аспекти.
Після цього визначається мета та завдання, що конкретизують мету.
Шляхи вирішення ситуації розглядаються на двох рівнях: на рівні сім’ї
та на рівні дитини. У кожному з цих випадків аналізуються наступні
складові: конкретна проблема, що входить до складу ситуації, завдання
щодо вирішення цієї проблеми та ресурси, необхідні для її вирішення.
Серед ресурсів розглядаються власні набутки соціального педагога, ресурси сім’ї, ресурси школи, допомога фахівців інших закладів.
Після цього відбувається визначення та оцінка результатів роботи щодо
вирішення кожної із проблем, що складають ситуацію. Серед досягнутих
результатів виділяються кількісні та якісні, проводиться аналіз, завдяки
чому цей результат був досягнутий або не досягнутий.
Крім того, у щоденнику спеціаліста відображаються думки та емоції соціального педагога під час кожного з етапів роботи, ставлення сім’ї до
втручання в її життєдіяльність, аналізується значення отриманих під час
тренінгу знань для вирішення конкретного випадку та те, що хотілось би
вдосконалити в роботі з даною проблемою.
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Пропонуємо розглянути й розібрати таблицю попереднього діагнозу.
Тренер роздає учасникам примірники таблиці й дає 10 хв. на ознайомлення з нею.
Як ви могли побачити, таблиця складається з наступних складових:
1. Статті Конвенції ООН про права дитини, які гарантують право дитини
на сімейні зв’язки та піклування з боку батьків. Базуючись на принципах, проголошених Конвенцією, ми визначили стандарти, відповідність
яких із нашими реаліями й будемо досліджувати.
2. Дослідницькі запитання. Відповіді на ці запитання допоможуть дослідити дотримання даного стандарту на практиці.
3. Норми українського законодавства. Ця частина допоможе нам дослідити норми українського законодавства, які регламентують дотримання означених стандартів. Заповнення цієї частини є не обов’язковим,
але бажаним. У подальшому вона буде опрацьована з допомогою відповідних експертів — спеціалістів з даних питань.
4. Відповіді. Частина для заповнення соціальними педагогами. Даючи відповіді на дослідницькі питання, спеціалісти відтворюють реальну картину роботи із сім’єю на місцях. Не обов’язково, що кожний окремо взятий
випадок стосуватиметься всіх питань. Якщо питання «випадають» із
контексту випадку, у графі Відповіді навпроти нього ставиться прочерк.
Результати практичної роботи:
1. Учасники матимуть можливість обговорити результати своєї роботи
під час загальної зустрічі.
2. Досвід роботи з найбільш цікавими випадками, буде опрацьований (сімейні плани + коментарі спеціалістів) і зведений у практичний посібник
для соціального педагога.
3. Спираючись на таблицю попереднього діагнозу, буде розроблений
інструментарій моніторингу дотримання «Права дитини на сім’ю». Результати моніторингу міститимуть рекомендації у відповідні державні
органи та плануються частиною альтернативного звіту до Комітету ООН
із захисту прав дитини.
Запитання для обговорення:
1. Чи зрозумілий зміст завдання?
2. Які труднощі можуть виникнути при виконанні завдання?
3. Чи виникли думки про те, які ситуації з практики можна використати для заповнення таблиць?
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2. Аналіз очікувань і побоювань.
Мета: визначити, наскільки справдилися попередні очікування та побоювання учасників тренінгу.
Час: 30 хвилин.
Необхідні матеріали: ватман із намальованим деревом, на якому причеплені листочки — стікери із очікуваннями та побоюваннями учасників,
іменні сертифікати.
Хід проведення:
Учасники по черзі підходять до намальованого на ватмані дерева, на якому причеплені листочки — стікери з їхніми очікуваннями та побоюваннями (день 1, сесія 1). Потрібно знайти свій стікер, прочитати його зміст
і проаналізувати, наскільки справдилися чи не справдилися попередні
очікування та побоювання від тренінгу.
Якщо очікування справдилися — зелений стікер залишається висіти на
місці, учасник лише зачитує його зміст. Якщо не справдилися — то учасник переклеює стікер вниз малюнка. Те ж саме і з побоюваннями. Якщо
вони справдилися — жовтий стікер залишається висіти на місці, учасник
лише зачитує його зміст. Якщо не справдилися — то переклеює стікер
вниз малюнка.
Краще, коли після проведення вправи на дереві залишаються зелені листочки.
Запитання для обговорення:
1. Чи виправдались очікування стосовно тренінгу?
2. Чи виправдались побоювання стосовно тренінгу?
3. Що саме з очікувань та побоювань виправдалося?
4. Наскільки змістовним ви вважаєте курс?
5. Наскільки емоційно насиченим ви вважаєте курс?
6. Як ви можете оцінити власну активність під час курсу?
7. Чи виникали труднощі в ході роботи у групі, при висловлюванні
власних думок та почуттів?
8. Чи є побажання щодо вирішення організаційних питань тренінгу?

Після обговорення тренери разом із представником організаторів тренінгового курсу вручають сертифікати про проходження навчального курсу
для соціальних педагогів «Навчальний курс із підготовки уповноважених
з прав дитини», бажають успіхів у подальшій професійній діяльності, у
забезпеченні права дитини на сім’ю.
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ДОДАТКИ
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Додаток 1

Схема «Колесо життя»
ÅÊÎËÎÃ²×ÍÀ
ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÀ

Ô²ÇÈ×ÍÀ

²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍÀ
ÅÌÎÖ²ÉÍÀ

ÄÓÕÎÂÍÀ

ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ
ÏÑÈÕ²×ÍÀ
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Додаток 2

Повністю довіряю всім

Не довіряю взагалі нікому

Я повністю керую своїм життям

Я взагалі не керую своїм життям

Я повністю ні від кого не залежу

Я залежу від усіх

Я все можу і вмію

Я нічого не можу

Я повністю знаю, хто я,

Я не знаю, хто я,

які мої погляди, переконання

які мої погляди, переконання
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Додаток 3
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Додаток 4

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про попередження насильства в сім’ї
Цей Закон визначає правові та організаційні основи попередження
насильства в сім’ї, органи та установи, на які покладається здійснення
заходів із попередження насильства в сім’ї.
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
насильство в сім’ї — будь–які умисні дії фізичного, сексуального,
психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї стосовно іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і завдають йому
моральної шкоди, шкоди фізичному чи психічному здоров’ю;
фізичне насильство в сім’ї — умисне заподіяння одним членом сім’ї
іншому члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або
призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного
здоров’я, нанесення шкоди його честі і гідності;
сексуальне насильство в сім’ї — протиправне посягання одного члена
сім’ї на статеву недоторканість іншого члена сім’ї, а також дії сексуального характеру стосовно неповнолітнього члена сім’ї;
психологічне насильство в сім’ї — насильство, пов’язане з дією одного
члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ або
погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється
емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися
або завдається шкода психічному здоров’ю;
економічне насильство в сім’ї — умисне позбавлення одним членом сім’ї
іншого члена сім’ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які
постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його
смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров’я;
жертва насильства в сім’ї — член сім’ї, який постраждав від фізичного,
сексуального, психологічного чи економічного насильства з боку іншого
члена сім’ї;
попередження насильства в сім’ї — система соціальних і спеціальних
заходів, спрямованих на усунення причин і умов, і які сприяють вчиненню насильства в сім’ї, припинення насильства в сім’ї, яке готується або
вже почалося, притягнень до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім’ї, а також медико–соціальна реабілітація жертв насильства в сім’ї;
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реальна загроза вчинення насильства в сім’ї — погроза вчинення
одним членом сім’ї стосовно іншого члена сім’ї умисних дій, передбачених абзацом другим цієї статті, якщо є реальні підстави очікувати її
виконання;
захисний припис — спеціальна форма реагування служб дільничних інспекторів міліції та кримінальної міліції у справах неповнолітніх щодо захисту жертви насильства в сім’ї, яким особі, яка вчинила насильство в сім’ї,
забороняється вчиняти певні дії стосовно жертви насильства в сім’ї;
віктимна поведінка щодо насильства в сім’ї — поведінка потенційної жертви насильства в сім’ї, що провокує насильство в сім’ї.
Стаття 2. Законодавство про попередження насильства в сім’ї
Законодавство про попередження насильства в сім’ї складається з Конституції України, цього Закону, інших нормативно–правових актів, які регулюють відносини щодо попередження насильства в сім’ї.
Стаття 3. Органи та установи, на які покладається здійснення заходів
із попередження насильства в сім’ї
1. Здійснення заходів із попередження насильства в сім’ї у межах наданих їм повноважень покладається на:
1) спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї;
2) службу дільничних інспекторів міліції та кримінальну міліцію у
справах неповнолітніх органів внутрішніх справ;
3) органи опіки і піклування;
4) спеціалізовані установи для жертв насильства в сім’ї: кризові центри
для жертв насильства в сім’ї та членів сім’ї, стосовно яких існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї (далі — кризові центри); центри
медико–соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї.
2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, об’єднання
громадян, а також окремі громадяни можуть сприяти у здійсненні заходів із попередження насильства в сім’ї.
Стаття 4. Підстави для вжиття заходів з попередження насильства в
сім’ї
1.Підставами для вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї є:
заява про допомогу жертви насильства в сім’ї або члена сім’ї, стосовно
якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї;
висловлене жертвою насильства в сім’ї або членом сім’ї, стосовно якого
існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї, бажання на вжиття заходів із попередження насильства в сім’ї у разі, якщо повідомлення або
заява надійшли не від нього особисто;
’
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отримання повідомлення про застосування насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення стосовно неповнолітнього чи недієздатного
члена сім’ї.
2. Заява та повідомлення про застосування насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення приймаються за місцем проживання постраждалого органами, зазначеними в пунктах 1 та 2 частини першої статті
3 цього Закону.
3. Орган, до якого надійшла заява або надійшло повідомлення про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення, розглядає
заяву чи повідомлення та вживає в межах своїх повноважень передбачені законом заходи з попередження насильства в сім’ї.
Порядок розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення затверджується Кабінетом Міністрів України.
Розділ ІІ. ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ, НА ЯКІ ПОКЛАДАЄТЬСЯ
ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї
Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань попередження
насильства сім’ї:
бере участь у розробленні та реалізує державну політику щодо попередження насильства в сім’ї;
координує діяльність служби дільничних інспекторів міліції, кримінальної
міліції у справах неповнолітніх, органів опіки і піклування у питаннях попередження насильства в сім’ї;
визначає потребу регіонів у створенні спеціалізованих установ для жертв насильства сім’ї;
здійснює контроль за організацією і діяльністю спеціалізованих установ для
жертв насильства в сім’ї;
здійснює збір та узагальнення даних про насильство в сім’ї відповідно до
законодавства;
організовує і проводить соціологічні, психолого–педагогічні та кримінологічні дослідження насильства в сім’ї;
надає органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування,
підприємствам, установам і організаціям незалежно від форми власності,
об’єднанням громадян, окремим громадянам методичну і психологічну допомогу, консультації з питань попередження насилля в сім’ї;
організовує і проводить просвітницьку та роз’яснювальну роботу серед
членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім’ї або де
було вчинено насильство в сім’ї, про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися;
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звертається до центральних, місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування за наданням відповідної допомоги жертвам насилля в сім’ї;
приймає і розглядає заяви, повідомлення про вчинення насильства в сім’ї і реальну загрозу його вчинення;
направляє жертв насильства сім’ї та членів сім’ї, стосовно яких існує реальна загроза його вчинення, до спеціалізованих установ для жертв насильства в
сім’ї.
Стаття 6. Повноваження служби дільничних інспекторів міліції та
кримінальної міліції у справах неповнолітніх щодо попередження насильства в сім’ї
1. Служба дільничних інспекторів міліції та кримінальна міліція у справах
неповнолітніх:
виявляють причини та умови, що сприяють проявам насильства в сім’ї,
вживають у межах своїх повноважень заходи щодо їх усунення;
беруть на профілактичний облік осіб, схильних до вчинення насильства в
сім’ї, та проводять виховно–попереджувальну роботу з ними;
відвідують сім’ї, члени яких перебувають на профілактичному обліку, за місцем їх проживання і проводять із ними профілактичну роботу;
виносять офіційні попередження членам сім’ї про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї та про неприпустимість віктимної поведінки;
приймають та розглядають у межах своїх повноважень, визначених законом, заяви і повідомлення про насильство в сім’ї або про реальну загрозу
його вчинення;
вживають відповідних заходів щодо припинення насильства в сім’ї, а також
дій членів сім’ї, спрямованих на виконання реальної загрози вчинення насильства в сім’ї;
повідомляють членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім’ї або де було вчинено насильство в сім’ї, про права, заходи і послуги,
якими вони можуть скористатися;
направляють жертв насильства в сім’ї до спеціалізованих установ для жертв
насильства в сім’ї;
виносять захисні приписи у випадках, передбачених цим Законом;
контролюють виконання вимог захисних приписів;
взаємодіють із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї, з органами опіки і піклування та спеціалізованими установами для жертв насильства в сім’ї у питаннях попередження насильства в сім’ї;
’
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надають інформацію з питань попередження насильства в сім’ї на запит
уповноважених органів;
здійснюють інші повноваження щодо попередження насильства в сім’ї, передбачені законом.
2. Повноваження кримінальної міліції у справах неповнолітніх поширюються на випадки, коли жертва насильства в сім’ї або особа, стосовно якої
існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї, а також особа, що вчинила насильство в сім’ї, не досягли 18–річного віку.
Стаття 7. Повноваження органів опіки і піклування щодо попередження насильства в сім’ї
Органи опіки і піклування:
надають допомогу у відновленні порушених прав та захисті законних інтересів неповнолітнім, які мають батьків і проживають у сім’ях, дітям–сиротам,
які залишилися без піклування батьків і виховуються в сім’ях опікунів
(піклувальників), прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу,
а також членам сім’ї, визнаним у судовому порядку недієздатними, у випадках, коли стосовно них вчинено або існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї;
представляють у суді інтереси неповнолітніх та недієздатних членів сім’ї,
які стали жертвами насильства в сім’ї;
здійснюють інші повноваження щодо попередження насильства в сім’ї,
передбачені законом.
Стаття 8. Кризові центри
1. Кризові центри створюються місцевими державними адміністраціями за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з
питань попередження насильства в сім’ї відповідно до соціальних потреб регіону.
2. Кризові центри можуть також створюватися органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, благодійними
фондами, об’єднаннями громадян і окремими громадянами за погодженням
із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї і реєструються в порядку, визначеному законом.
3. Працівники кризових центрів:
здійснюють прийом членів сім’ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї;
організують надання необхідної психологічної, педагогічної, медичної,
юридичної допомоги членам сім’ї, які можуть стати або стали жертвами
насильства в сім’ї;
відповідно до можливостей надають притулок для тимчасового перебуван409
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ня членам сім’ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї;
повідомляють членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім’ї або де було вчинено насильство в сім’ї, про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися;
повідомляють службу дільничних інспекторів міліції чи кримінальну
міліцію у справах неповнолітніх про виявлені факти реальної загрози застосування насильства у сім’ї або про факти вчинення такого насильства;
вивчають і узагальнюють причини та умови конкретних проявів насильства в сім’ї;
надають інформацію з питань попередження насильства в сім’ї на запит
уповноважених органів;
взаємодіють із засобами масової інформації, громадськими організаціями
у проведенні просвітницької та виховної роботи з питань попередження
насильства в сім’ї.
3. Кризові центри є неприбутковими організаціями, користуються правами юридичної особи, мають власні бланки, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням.
Стаття 9. Центри медико–соціальної реабілітації жертв насильства
в сім’ї
1. Центри медико–соціальної реабілітації жертв насильства сім’ї створюються відповідно до законодавства, що регламентує створення закладів
охорони здоров’я. Центри медико–соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї можуть створюватися в системі діючих закладів охорони
здоров’я.
2. В центри медико–соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї поміщаються жертви насильства в сім’ї (з їхньої згоди або на їхнє прохання) на підставі рішення медичної комісії центру. Щодо неповнолітніх
членів сім’ї необхідна згода одного з батьків, усиновителів, опікуна чи
піклувальника або органу опіки і піклування.
3. Жертви насильства в сім’ї перебувають у центрах медико–соціальної
реабілітації протягом терміну, необхідного для їхнього лікування та
психо–соціальної реабілітації. За їхнім бажанням вони можуть пройти
курс лікування та психо–соціальної реабілітації амбулаторне.
4. Працівники центрів медико–соціальної реабілітації жертв насильства в
сім’ї:
надають жертвам насильства в сім’ї первинну медико–санітарну і психологічну допомогу, окремі види психіатричної допомоги на підставах та в
порядку, передбачених Законом України «Про психіатричну допомогу»,
іншими законами;
’
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за необхідності направляють жертв насильства в сім’ї для відповідного подальшого лікування;
організовують надання юридичних консультацій жертвам насильства в
сім’ї;
повідомляють про вчинене насильство в сім’ї службу дільничних інспекторів міліції чи кримінальну міліцію у справах неповнолітніх;
надають інформацію з питань попередження насильства в сім’ї на запит
уповноважених органів.
Розділ ІІІ. СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА
В СІМ’Ї
Стаття 10. Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї
1. Члену сім’ї, який вчинив насильство в сім’ї, виноситься офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, за умови
відсутності в його діях ознак злочину, службою дільничних інспекторів
міліції або кримінальною міліцією у справах неповнолітніх, про що йому
повідомляється під розписку.
2. Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в
сім’ї може бути винесено осудній особі, яка на момент його винесення
досягла 16–річного віку.
3. У разі вчинення особою насильства в сім’ї, після отримання нею офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї,
щодо цієї особи у випадках і в порядку, передбачених цим Законом, може
бути винесено захисний припис.
Стаття 11. Офіційне попередження про неприпустимість віктимної поведінки щодо насильства в сім’ї
У разі систематичної (трьох і більше випадків) віктимної поведінки члена
сім’ї, внаслідок якої створюється ситуація, що може призвести до вчинення насильства в сім’ї, службою дільничних інспекторів міліції або кримінальною міліцією у справах неповнолітніх даному члену сім’ї виноситься
офіційне попередження про неприпустимість віктимної поведінки щодо насильства в сім’ї, про що йому повідомляється під розписку.
Стаття 12. Взяття на профілактичний облік та зняття з профілактичного обліку членів сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї
І. Членів сім’ї, яким було винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, служба дільничних інспекторів
міліції чи кримінальна міліція у справах неповнолітніх беруть на профілактичний облік.
2. Зняття з профілактичного обліку членів сім’ї, які вчинили насильство в
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сім’ї, проводиться органами, які брали особу на такий облік, якщо протягом року після останнього факту вчинення насильства в сім’ї особа жодного разу не вчинила насильства в сім’ї.
3. Порядок взяття на профілактичний облік та порядок зняття з профілактичного обліку членів сім’ї, яким було винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, затверджуються
Міністерством внутрішніх справ України.
Стаття 13. Захисний припис
1. Особі, яка вчинила насильство в сім’ї після отримання офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, дільничним інспектором міліції або працівником кримінальної служби у справах неповнолітніх за погодженням із начальником відповідного органу
внутрішніх справ і прокурором може бути винесено захисний припис.
2. Захисний припис не підлягає погодженню у разі наявності в діях особи,
яка вчинила насильство в сім’ї, ознак злочину.
3. Захисний припис може бути винесено до осудної особи, яка на момент
винесення захисного припису досягла 16–річного віку.
4. Захисним приписом особі, стосовно якої він винесений, може бути
заборонено чинити певну дію (дії) стосовно жертви насильства в сім’ї, а
саме:
чинити конкретні акти насильства в сім’ї;
отримувати інформацію про місце перебування жертви насильства в
сім’ї;
розшукувати жертву насильства в сім’ї, якщо жертва насильства в сім’ї
за власним бажанням перебуває у місці, що невідоме особі, яка вчинила
насильство в сім’ї;
відвідувати жертву насильства в сім’ї, якщо вона тимчасово перебуває за
місцем спільного проживання членів сім’ї;
вести телефонні переговори із жертвою насильства в сім’ї.
5. Зазначені у частині четвертій цієї статті обмеження встановлюються на
термін до 30 діб із дня погодження захисного припису з прокурором.
Стаття 14. Стягнення коштів на утримання жертв насильства в сім’ї у
спеціалізованих установах для жертв насильства в сім’ї
Рішення про стягнення з осіб, які вчинили насильство в сім’ї, коштів на
відшкодування витрат на утримання жертв насильства в сім’ї у спеціалізованих установах для жертв насильства в сім’ї приймається судом в установленому законом порядку за позовом адміністрації спеціалізованих
установ для жертв насильства в сім’ї.
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Розділ IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ НАСИЛЬСТВА
В СІМ’Ї
Стаття 15. Відповідальність за вчинення насильства в сім’ї
Члени сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї, несуть кримінальну, адміністративну чи цивільно–правову відповідальність відповідно до закону.
Розділ V. ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ, НА ЯКІ
ПОКЛАДАЄТЬСЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
Стаття 16. Джерела фінансування органів, на які покладається здійснення заходів із попередження насильства в сім’ї, і спеціалізованих установ
для жертв насильства в сім’ї
1. Фінансування органів та установ із попередження насильства в сім’ї,
які належать до системи органів виконавчої влади чи органів місцевого
самоврядування, здійснюється за рахунок коштів бюджету відповідного
рівня.
2. Фінансування спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї, створених підприємствами, установами, організаціями, благодійними фондами, об’єднаннями громадянами чи окремими громадянами, здійснюється
за рахунок їхніх власних коштів.
3. Спеціалізовані установи для жертв насильства в сім’ї мають право на
регресний позов про відшкодування коштів на утримання жертв насильства
в сім’ї до осіб, які вчинили насильство в сім’ї.
Розділ VI. ОХОРОНА ПРАВ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
ЗАХОДІВ ІЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
Стаття 17. Охорона прав членів сім’ї при здійсненні заходів із попередження насильства в сім’ї
1. Членам сім’ї, стосовно яких здійснюються заходи з попередження насильства в сім’ї, держава гарантує охорону прав і законних інтересів.
2. Посадові особи та працівники, які здійснюють заходи з попередження
насильства в сім’ї, не можуть розголошувати відомості про особисте та сімейне життя, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням їхніх службових
обов’язків.
Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Кабінету міністрів України протягом місяця із дня набрання чинності
цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність із цим Законом;
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привести свої нормативно–правові акти у відповідність із цим Законом;
відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно–правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування центральними та місцевими органами
виконавчої влади їх нормативно–правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України

Л. Кучма

м. Київ

15 листопада 2001 року
№ 2789–ІІІ
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Додаток 5

Поведінка
Плач

Крик

Можливе значення
Я хочу показати, як мені прикро/ Мені боляче/ Я хочу досягти свого,
для того, щоб відчувати, що я контролюю ситуацію та що я не такий
вразливий/ Можливо, Ви відступите, якщо будете жаліти мене та
інше…
Мене не слухають/ Ви не розумієте, що я відчуваю/ Я хочу Вас образити/ Я не хочу, щоб Ви бачили, як я почуваюся насправді…

Втеча

«Прийдіть і знайдіть мене»/ Мені потрібно бачити, що я є важливим
для Вас/ Мені потрібно втекти, адже я перебуваю поруч із тим, хто є
загрозою/ Я не знаю, як мені дати ради своїм почуттям…

Тиск на інших

Я хочу відчувати силу та контроль/ Я не хочу, щоб було погано лише
мені — потрібно, щоб і інші відчували те саме, що і я/ Якщо тиснуть
на мене — то й мені потрібно тиснути на інших — таке життя!..

Невиконання вимог/
прохань

Ви для мене не авторитет/ Я відчуваю своє безсилля та потребую
відновити контроль/ Я хочу перевірити, чи насправді ви мені віддані…
Насильницька / агресив- Я не знаю іншого способу висловити свої почуття/ Чи можу я Вас
на поведінка
відштовхнути/ Чи Ви насправді на моєму боці, як і говорите/ Це моя
захисна реакція …
Спалахи роздратування Мене все дратує, адже я так саме дратую Вас/ В мене немає ані гоз метою настояти на
лосу, ані сили, а я хочу володіти ситуацією
своєму
Флірт
Це моя природна поведінка/ Це те, що від мене очікують/ Я хочу досягти свого, адже тоді я почуватимуся не такою безсилою, але я не
знаю іншого способу отримати владу
Куріння
Я вже дорослий, і мені не потрібен догляд дорослих/ Я, як усі/ Так я
маю більше авторитету/ Я не турбуюся про себе…
Закривання дверей
Мені потрібно захиститися — ніхто інший цього не зробить/ Мені
потрібно тримати дистанцію від людей, які можуть завдати мені
болю/ Мені потрібне моє особисте життя…
Крадіжки
Дорослі не турбуються про мене, отже, я маю самостійно дбати про
себе/ Я потребую, щоб на мене звернули увагу/ Чи насправді Ви
будете приймати мене таким, як я є…
Конкуренція
Якщо я не подбаю про себе, то це не зробить ніхто інший/ Я потребую хорошої думки про себе, бути кращим — надійний спосіб цього
досягти/ Я звик воювати, щоб вижити…
Відмова брати участь /
Це небезпечно — перебувати дуже близько до інших/ Мені нецікасамоізоляція
во/ Я недоситть гарний, аби брати участь…
Завдання шкоди самому Мені погано, але я не знаю, як про це розповісти/ Мені потрібно
собі
сконцентруватися на фізичному болю, для того, щоб упоратися з
емоційними розладами...
Намагання бути блазнем Тільки так мене помічають/ Це дозволяє не показувати мої справжні
почуття/ Так від мене ніхто нічого не вимагає …
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Додаток 6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Таблички для вправи «Ярлики»
Хлопчик, 8 років — не має зимових речей
Батьки, не купують синові теплих речей
Дівчинка, 11 років, на ногах постійно опіки від цигарок
Друг, матері гасить цигарки об ноги її доньки
Дівчинка, 6 років — підходить до вчителя фізкультури і починає гладити його статеві органи
Вітчим купує дівчинці солодощі за те, що вона торкається його статевих органів
Прийомна мати за непослух ставить свою прийомну доньку біля відчиненого вікна і говорить, що зараз її викине
Прийомна дівчинка — прийомна мати ставить її біля відчиненого вікна і погрожує викинути
Батьки примушують доньку заробляти їм на горілку
Дівчинка, 14 років — збирає пляшки, щоб заробити батькам на горілку
Заробітчанин, 19 років — біологічний батько майбутньої дитини
Дівчинка, 13 років — завагітніла від заробітчанина
Онук — перебуває під опікою бабусі, яка тримає його на ланцюгу
Бабуся–опікун садить свого онука на ланцюг, щоб не втік
Старший брат — знаючи, що молодший боїться темряви, постійно вимикає світло
Молодший брат боїться темряви, а старший постійно вимикає лампу
Мати залишила доньку зачиненою в будинку і «загуляла» на тиждень
Дівчинка, 4 роки, три доби просиділа одна зачиненою в будинку, її
знайшли сусіди
Хлопчик, 9 років, завжди плаче, коли отримує погану оцінку
Мати б’є та обзиває сина дебілом через те, що він отримує погані оцінки
Лікар
Класний керівник
Психолог
Соціальний педагог
Співробітник кримінальної міліції
Працівник прокуратури
Вихователь притулку для неповнолітніх
Спеціаліст центру соціальних служб
Спеціаліст служби у справах неповнолітніх
Органи опіки та піклування
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Додаток 7
ПРАВИЛА «НІКОЛИ!»
1. Обіцяти те, чого ви не можете виконати, тому що пусті обіцянки до
кінця підірвуть довіру дитини до дорослих. Вона забагато отримала таких розчарувань у своєму житті.
2. Обіцяти те, що залежить від когось іншого, — дайте інформацію про
те, від кого це може залежати. Доведіть ще раз, що ви відповідальна людина, і не обіцяйте результатів від роботи, яку будуть виконувати інші.
3. Ставити нереальну мету — краще вирішіть одне–два завдання або
проблеми, з якими будете стикатися. Це принесе більше користі, ніж
розв’язання однієї проблеми наполовину.
4. Розраховувати на великий результат — цінуйте кожне своє досягнення, кожну бесіду, кожне відверте слово, яке ви почуєте від дитини.
5. Ставитись до дитини, як до однієї з... — на ній і так багато ярликів і
штампів — спілкуйтеся з особистістю!
6. Критикувати дитину як особистість — не варто говорити, що дитина
вам не подобається, що вона погана. Скажіть, що вам не подобається її
вчинок, а не вона сама.
7. Акцентувати увагу на тому, що дитина говорить неправду, — як правило, діти можуть нагородити цілі гори вигадок для того, щоб заховати за
ними одне слово правди. Вислухайте все безсторонньо, зумійте побачити
й оцінити ту краплю правди, яку вам довірили.
8. Обіцяти дитині те, що з нею такого більше не станеться, — тому що ні
гарантувати цього, ні контролювати її життя вам не вдасться.
9. Обвинувачувати дитину в тому, що відбулося, — вона й сама себе сповна обвинувачує. Cпробуйте зменшити тягар провини.
10. Говорити, що якби дитина вчинила інакше, то все було б по–іншому,
— допоможіть їй прийняти те, що сталось, а не шукати причин того, що
сталося.
11. Продовжувати роботу з дитиною, якщо відчуваєте неприязнь до неї,
— на деякий час припиніть роботу і спробуйте розібратись у своїх почуттях. Якщо цього не вдається, передайте роботу з цією дитиною іншому
спеціалістові.
12. «Забути» попередити дитину про те, що ваша робота закінчується,
— щоб дитина могла розраховувати на той час, який у неї залишився для
спілкування з вами.
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Додаток 8
ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток до наказу

наказ Мінмолодіспорту

Мінмолодіспорту

від 09.09.2005р. №1965

від 09.09. 2005р. № 1965

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ УКРАЇНИ
Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи (соціальних працівників
і соціальних педагогів) України — це документ, який спрямовує на здійснення соціальної роботи в багатьох функціональних сферах із метою розвитку потенціалу та можливостей особистості, а також задоволення людських потреб.
В Етичному кодексі спеціалістів із соціальної роботи України визначено
положення, які є для фахівців принциповими орієнтирами з питань
професійної діяльності, виконання службових обов’язків, організації взаємодії з клієнтами. У документі визначено шляхи розв’язання моральних
проблем та прийняття найбільш адекватного професійного рішення в етичних питаннях.
В основу Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України покладено вітчизняний досвід і міжнародні етичні принципи й стандарти соціальної роботи, визначені на загальних зборах Міжнародної Федерації соціальних працівників (IFSW) у м. Коломбо (Шрі–Ланка) 6–8 липня 1994 р.
Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України містить:
– етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи (перелік
базових етичних ідей і традицій, що стають підґрунтям для прийняття етичного рішення в соціальній роботі);
– норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи (основа професійної діяльності).
1. Етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи
1.1. Повага до гідності кожної людини. Кожна людина є неповторною та унікальною, що необхідно враховувати соціальним працівникам, не допускаючи жодного прояву зневаги до особистості. Кожна людина має право на
саморганізацію, яка не призводить до порушення подібних прав інших
людей. Соціальна робота є несумісною з прямим чи опосередкованим
примусом клієнтів до будь–яких дій, навіть на користь клієнта або його
близького соціального оточення.
1.2. Пріоритетність інтересів клієнтів. Спеціалісти із соціальної роботи
спрямовують усі свої зусилля, знання та навички на допомогу окремим
громадянам, сім’ям, групам, спільнотам та громадам для їх удосконалення, а також із метою розв’язання конфліктів та подолання їх наслідків.
’
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1.3. Толерантність. Спеціалісти із соціальної роботи є толерантними
до різних емоційних проявів клієнтів, мають належний рівень професійної підготовки, за будь–яких обставин зберігають рівновагу, терпимість.
Спеціалісти із соціальної роботи приймають проблеми й обставини
клієнтів незалежно від їхнього способу життя, поведінки, соціального і
національного походження, статі тощо.
1.4. Довіра та взаємодія у вирішенні проблем клієнта. Спеціалісти
із соціальної роботи співпрацюють із клієнтами, намагаючись якнайкраще розв’язувати будь–які завдання, з якими вони стикаються, з метою задоволення інтересів клієнтів. Спеціалісти із соціальної роботи
сприяють добровільній участі клієнтів у процесі надання соціальної
послуги. Спеціалісти із соціальної роботи мають сприяти максимальній
самостійності клієнтів у розв’язанні їхніх соціальних проблем та в діях
у відповідних соціальних ситуаціях. Спеціалісти із соціальної роботи
створюють доброзичливу атмосферу спілкування з клієнтом. Довіра до
спеціаліста із соціальної роботи є необхідною умовою результативної
соціальної діяльності.
1.5. Доступність послуг. Спеціалісти із соціальної роботи надають допомогу кожному, хто звертається до них за захистом, підтримкою, консультацією або порадою, без будь–якої дискримінації щодо статі, віку,
фізичних або розумових обмежень, соціальної чи расової приналежності, віросповідання, мови, політичних поглядів, сексуальної орієнтації.
1.6. Конфіденційність. Спеціалісти із соціальної роботи в будь–якій соціальній ситуації інформують клієнтів про те, як забезпечується конфіденційність, для чого вона необхідна, а також про обмеження в її дотриманні. Обов’язок спеціалістів із соціальної роботи — бути конфіденційними, що виключає можливість розголошення будь–яких відомостей
про клієнтів за винятком тих випадків, коли це робиться з їхньої згоди
чи в установленому законом порядку.
1.7. Дотримання норм професійної етики. Спеціалісти із соціальної роботи сприяють формуванню та реалізації заходів соціальної політики,
забезпеченню благополуччя людини, спільноти, громади, несуть відповідальність за розвиток та дотримання професійних норм у розв’язанні
практичних завдань соціальної роботи.
2. Норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи
Норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи є основою їхньої професійної діяльності згідно із загальнолюдськими цінностями та
етичними принципами соціальної роботи.
2.1. Етична поведінка стосовно професії
2.1.1. Дотримуватися Етичного кодексу, діяти відповідно до принципів і
норм етичної поведінки.
419
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2.1.2. Підвищувати якість та ефективність соціальних послуг, розвивати
професіоналізм у соціальній роботі, залучаючи волонтерів (добровільних
помічників) до виконання посильних для них завдань.
2.1.3. Бути відповідальним за клієнтів у рамках обмежень, установлених
положеннями цього кодексу.
2.1.4. Визначати і з’ясовувати характер та причини індивідуальних, сімейних, групових соціальних проблем, проблем територіальної громади та глобальних соціальних проблем.
2.1.5. Підвищувати статус соціальної та соціально–педагогічної роботи.
2.1.6. Стимулювати розробку та впровадження соціальних технологій,
методів, методик, програм, спрямованих на покращення якості життя людини, сім’ї, групи людей, громади, спільноти та суспільства.
2.1.7. Визнавати пріоритети професійної відповідальності над власними
інтересами.
2.1.8. Роз’яснювати призначення, мету і завдання професійної соціальної
та соціально–педагогічної роботи.
2.2. Етична поведінка стосовно колег
2.2.1. Визнавати різні погляди та форми практичного досвіду колег у
соціальній роботі й інших фахівців, висловлювати критичні зауваження та
пропозиції лаконічно і коректно.
2.2.2. Піддавати конструктивному аналізу професійні дії колег, теоретичні
та методичні засади їхньої професійної діяльності.
2.2.3. Створювати й систематично використовувати можливості, умови для обміну знаннями, досвідом і поглядами з колегами у соціальній
роботі, фахівцями інших галузей, волонтерами з метою вдосконалення
власної практики роботи та збагачення інтелектуальних ресурсів професійної групи.
2.2.4. Підтримувати діяльність легалізованих професійних об’єднань та
асоціацій, що відповідає вимогам чинного законодавства.
2.2.5. Відстоювати професійну честь і гідність своїх колег, не допускати
упередженої критики на їхню адресу та щодо професії взагалі.
2.2.6. Звертати увагу відповідних організацій на будь–які порушення положень цього Кодексу.
2.3. Етична поведінка стосовно клієнтів
2.3.1. Поважати особистість клієнта і гарантувати захист його гідності
та прав незалежно від походження, статі, віку та внеску в суспільний і
соціальний розвиток.
2.3.2. Прагнути зрозуміти кожного клієнта, з’ясовувати всі чинники
проблеми, що виникла, пропонувати оптимальні види професійної
діяльності або соціальних послуг.
’
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2.3.3. Безпека клієнтів є першою умовою діяльності спеціалістів із соціальної роботи.
2.3.4. Допомагати всім клієнтам рівною мірою.
2.3.5. Заохочувати клієнта до взаємодії, яка ґрунтується на довірі,
співчутті та збереженні конфіденційності.
2.3.6. Визнавати і поважати наміри, відповідальність клієнтів за прийняте рішення.
2.3.7. Якщо неможливо надати відповідну соціальну послугу, спеціалісти із соціальної роботи зобов’язані повідомити про це клієнтам,
залишивши за ними право на свободу дій.
2.4. Етична поведінка стосовно організацій, що взаємодіють
2.4.1. Співпрацювати з тими установами й організаціями, наміри та діяльність яких спрямовані на надання соціальних послуг; використовувати
досвід їхньої роботи як ресурсну можливість для підвищення якості допомоги клієнтам.
2.4.2. Підтримувати й популяризувати партнерські стосунки між організаціями, що здійснюють соціальну діяльність у громаді, в суспільстві.
2.4.3. Забезпечувати професійну звітність перед клієнтами та громадськістю про ефективність і продуктивність роботи шляхом періодичних
публічних оглядів якості, результативності та ефективності послуг, що
надаються.

421
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Додаток 9
Анкета спостереження сімейного оточення дитини
(заповнює соціальний педагог за результатами візиту в сім’ю)
1. П.І.Б. батька ______________________________________________
Вік батька______ років
2. П.І.Б. матері _______________________________________________
Вік матері______ років
3. П.І.Б. дитини ______________________________________________
Вік дитини _______ років
4. Адреса ____________________________________________________
5. Склад сім’ї
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Як можна охарактеризувати емоційні стосунки у сім’ї (необхідне підкреслити):
гармонійні,

довірливі,

нормальні,

спокійні,

напружені,

конфліктні,

холодні.
7. Яку відповідь на прохання звернути на неї увагу частіше за все чує дитина в сім’ї (необхідне підкреслити):
«Не турбуй мене!»
«Я зайнятий(а)!»
«Що у тебе трапилося?»
«Давай зробимо це трохи пізніше!»
Не дивитесь в сторону дитини, не розмовляєте.
Інший варіант ________________________________________________
____________________________________________________________
8. Якщо дитина робить незграбний, смішний вчинок, реакція батьків
— це частіше (необхідне підкреслити):
кепкування з дитини, гострі жарти;
приниження дитини;
щирий сміх;
Інший варіант ________________________________________________
____________________________________________________________
’
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9. Як батьки проявляють ласку і тепло по відношенню до своєї дитини
(необхідне підкреслити):
цілують перед сном;
не розуміють, про що йде мова;
обіймають;
лагідно звертаються;
сидять вранці, погладжують.
Як часто (необхідне підкреслити):
один раз на день;
ніколи;
вранці і ввечері;
не злічити як часто.
10. Яким чином розв’язуються конфліктні ситуації у відносинах з дитиною (необхідне підкреслити):
контроль,

покарання,

відверта розмова,

підкуп і хабар,

розпорядження,

домовленість,

розуміння.
Інший варіант ________________________________________________
____________________________________________________________
11. Якщо використовується покарання, то яке саме (необхідне підкреслити):
дитину замикають в темній кімнаті;
дитині забороняють їсти разом з іншими членами сім’ї;
дитину ставлять на гречку;
дитину ставлять в куток;
забороняють гуляти на вулиці.
Інший варіант ________________________________________________
____________________________________________________________
12. Яку роль має дитина в сім’ї (необхідне підкреслити):
рівноправний член сім’ї;
«цап відбувайло»;
мамин синочок (татусина донька);
служник (служниця);
маленький диктатор.
Інший варіант ________________________________________________
423
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13. Як батьки ставляться до проявів самовизначення дитини (вибір друзів,
надання переваги у виборі їжі, одягу тощо) (необхідне підкреслити):
заперечують;
розуміють;
підтримують;
запитують думку дитини;
намагаються переконати.
Інший варіант ________________________________________________
____________________________________________________________
14. Чи були у дитини останнім часом серйозні фізичні ушкодження?
Яким чином виникли?
Тип ушкодження
Ïåðåëîìè ê³ñòîê
Ìîçêîâà òðàâìà, êðîâîâèëèâ
×åðåïíà òð³ùèíà, ñòðóñ ìîçêó
Îï³êè
Ñèíö³ íà ùîêàõ, î÷àõ, âóñòàõ, âóõàõ, ñòåãíàõ
²нø³ óøêîäæåííÿ àáî õâîðîáè

Яким чином отримано ушкодження

15. Чи трапляються у дитини нічні жахи? Якого роду?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
16. Як батьки характеризують поведінку дитини (необхідне підкреслити):
замкнута;
агресивна;
тривожна;
адекватна.
Інший варіант ________________________________________________
____________________________________________________________
17. Чи траплялися у дитини несподівані зміни ваги (повнішання або
схуднення) (необхідне підкреслити):
Так (до №18);
Ні (до №19);
Не спостерігали.
18. З чим батьки пов’язують такі зміни ваги дитини:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
’
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19. Як батьки ставляться до здоров’я своєї дитини (необхідне підкреслити):
Вважають дитину цілком здоровою.
Систематично проходять плановий медичний огляд.
Займаються профілактикою.
Вважають, що це не так важливо. До лікарів тільки піди, вони стільки
всього найдуть!
Інший варіант ________________________________________________
____________________________________________________________
20. Як реагують батьки у випадку, коли дитина хворіє (необхідне підкреслити):
Відразу звертаються до лікаря.
Ніколи не звертаються до лікаря.
Вважають, що дитині краще побути вдома, «перележати» хворобу.
Звертаються до лікаря лише у важких випадках.
Інший варіант ________________________________________________
____________________________________________________________
21. Як часто батьки залишають дитину одну вдома (необхідне підкреслити):
Ніколи, вони за неї турбуються.
Часто, адже вона самостійна.
Інколи, але часто телефонують.
Інколи, але просять сусідку (друзів) приглянути.
Інший варіант ________________________________________________
____________________________________________________________
22. Чи знають батьки, де в цей час перебуває їх дитина (необхідне підкреслити):
Знають.
Можуть здогадатися.
Не знають.
Знають, але не завжди.
23. Де в домі знаходяться ножі, ножиці, гострі предмети (необхідне підкреслити):
Під замком.
В столі.
На видному місці.
Інший варіант ________________________________________________
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24. Як часто в сім’ї дитину залучають до роботи (необхідне підкреслити):
щодня;
щотижня;
ніколи;
інколи;
за першої нагоди.
Інший варіант ________________________________________________
____________________________________________________________
25. Що в сім’ї вважається обов’язком дитини по веденню домашнього
господарства (необхідне підкреслити):
Прибирання в домі.
Прибирання двору.
Прання.
Прасування.
Догляд за хатніми тваринами (кіт, собака, хом’як).
Догляд за худобою.
Здійснення покупок.
Інший варіант ________________________________________________
____________________________________________________________
26. Які іграшки є у дитини (необхідне підкреслити):
М’які іграшки.
Настільні ігри.
Розвиваючі ігри.
Конструктори.
Книги, розмальовки.
Вважають, що дитина вже виросла з іграшок.
Інший варіант ________________________________________________
27. Як часто батьки проводять дозвілля з дитиною (необхідне підкреслити):
щодня;
щосуботи;
щонеділі;
ніколи;
інколи;
під час відпусток;
за першої нагоди.
’
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28. Яким чином батьки проводять дозвілля з дитиною (необхідне підкреслити):
Дивляться телевізор.
Виїздять на природу.
Спілкуються.
Грають, в тому числі у спортивні ігри.
Лаються, б’ються.
Ніяк.
Інший варіант________________________________________________
29. Чи знають батьки імена друзів і знайомих дитини?
____________________________________________________________
30. Як часто батьки говорять дитині (оцініть):
Часто

Іноді

Рідко

Ніколи

Я люблю тебе
Я хвилююсь за тебе
Чекаю, коли ти порозумнішаєш
Думаю, тобі буде важко в житті
Ти нічого не вмієш
Дай–но я зроблю це
Від тебе немає користі
Я хочу тобі допомогти

31. Чи довіряє дитина батькам свої таємниці (необхідне підкреслити):
Так

Ні

Важко відповісти

32. З якими ситуаціями ризику зустрічається дитина в сім’ї у повсякденному житті (необхідне підкреслити):
пізно повертається додому;
дитину часто принижують;
у дитини мало друзів;
на вулиці часто бувають бійки.
Інший варіант ________________________________________________
____________________________________________________________
33. Якою батьки хотіли б бачити свою дитину?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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34. Що б батьки хотіли побажати своїй дитині?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Дякуємо за співпрацю!
Звернути увагу при складанні анкети на:
• чи стоїть/сидить/знаходиться в кімнаті дитина біля всіх членів сім’ї,
чи від когось відсторонюється;
• чи виглядає дитина втомленою, хворою;
• чи є у дитини іграшки, книги, розваги;
• чи вдома тепло;
• чи у квартирі порядок;
• чи є у дитини своє ліжко з чистою постільною білизною;
• чи дитина чиста, стрижені і чисті нігті, ліковані зуби;
• чи дитина постійно кашляє і має нежить;
• чи у дитини є синці на тих частинах тіла, на яких вони не повинні
з’являтися, коли дитина грається (щоки, очі, вуста, вуха, сідниці, передпліччя, стегна тощо);
• чи є у дитини на тілі опіки, подряпини;
• чи прислухаються до думки дитини;
• яким чином батьки ведуть себе при дитині (чи посміхаються, гладять,
ніжно з любов’ю дивляться, чи кричать, ставлять звинувачувальні питання...)
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Додаток 10

План роботи з сім’єю
Випадок

№

Замовник

Інформація

Мета соціального педагога

Мета клієнта

Дослідження функціонування сім’ї

Планування

Проміжні показники
позитивного перебігу
процесу
Показники для закриття
випадку

Терміни виконання плану
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Додаток 11

Ситуації насильства
Cитуація 1.
Олеся, 12 років, проживає разом з мамою і татом. Після народження Олесі
колись струнка і приваблива дружина перетворилася на огрядну жінку,
що перестала доглядати за собою, через це стосунки між чоловіком і дружиною стали напруженими. Останнім часом тато став сваритись, вимагати від Олесі безперечної покори, тиснути на доньку. Наприклад, почав
вимагати від Олесі не замикати двері до ванної кімнати і, коли хотів, заходити до неї, лагідно пошепки розмовляти (емоційне та сексуальне насильство).
Ситуація 2.
Батько примушував 12–річного Сашка читати книги з фізики, хімії, вищої математики. Якщо дитина не робила цього, батько бив сина металевою палицею, яку заздалегідь засовував у валянок (щоб не залишалося
синців). Коли Сашко почав тікати від батька, зачинятися в кімнатах, той
познімав в домі всі двері, щоб не було де сховатися (емоційне, фізичне
насильство).
Ситуація 3.
Мати двох синів Миколи (10 років) і Романа (12 років) поїхала на заробітки за кордон. Батько, відчувши свободу, почав водити до себе різних жінок. На очах у дітей від вступає з ними в інтимні стосунки. Батько вимагав від дітей, щоб вони жебракували і щодня приносили йому пива, пачку
цигарок і гроші, мотивуючи це тим, що мати висилає недостатньо грошей,
щоб прокормити дітей. Відчуваючи себе непотрібними вдома, діти вирішили жити на вулиці (емоційне, сексуальне, економічне насильство).
Ситуація 4.
На очах у двох дітей, Дмитра (15 років) і Тетяни (7 років), тато систематично застосовує фізичну силу до своєї дружини. Старший Дмитро, намагаючись захистити матір, потрапляє під гарячу руку батька. Тато кидає
сина так, що дитина ударяється об батарею. Маленька Тетяна лякається,
ховається під стіл, плаче; вночі бачить нічні жахи, прокидається і кличе
матір. (фізичне, емоційне, психологічне насильство).
Ситуація 5.
Тато не дає грошей на покупку одягу для молодшого Сергія (8 років). Мотивує це тим, що хлопець доношуватиме одяг старшого Олексія (15 років).
Сергій через це комплексує, не хоче ходити в школу, вже кілька разів тікав
з дому (економічне, психологічне насильство, занедбаність).
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Додаток 12

З книги «Діти вчаться того,
чого їх вчать» американських психологів
Нолта Дороті Лоу та Харриса Рейчел.

Якщо діти живуть у критиці, вони вчаться засуджувати
Якщо діти живуть у ворожнечі, вони вчаться битися
Якщо діти живуть із страхом, вони вчаться боятися
Якщо діти живуть в жалості, вони вчаться жаліти себе
Якщо діти живуть із постійним глузуванням, вони вчаться бути
сором’язливими
Якщо діти живуть із заздрістю, вони вчаться розчаруванню
Якщо діти живуть із соромом, вони вчаться почувати себе винними
Якщо діти живуть із заохоченням, вони вчаться довірі
Якщо діти живуть в терпимості, вони вчаться терпінню
Якщо діти живуть з похвалою, вони вчаться вдячності
Якщо діти живуть із визнанням, вони вчаться любити
Якщо діти живуть зі схваленням, вони вчаться любити себе
Якщо діти живуть із розумінням, вони вчаться цілеспрямованості
Якщо дітей вчать ділитися, вони вчаться бути щедрими
Якщо діти живуть в чесності, вони вчаться бути правдивими
Якщо діти живуть в справедливості, вони вчаться бути справедливими
Якщо діти живуть в доброті і ввічливості, вони вчаться поважати
Якщо діти живуть в безпеці, вони вчаться вірити в себе та довіряти іншим
Якщо діти живуть в дружній атмосфері, вони вчаться розуміти, що наш
світ чудовий
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