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Коли виникає необхідність більш 

активніших дій з боку громадських 

організацій?

• Коли не спрацьовують існуючі механізми 
захисту

• Коли до порушення прав не привертає увагу 
влада 

• Коли влада не розуміє, що таке права людини 

• Коли відсутня інформація про порушення 
прав або доступ до цієї інформації

• Коли відсутні певні послуги, яких потребують 
люди  



До яких заходів можуть 

вдаватися НУО?

• Моніторинг та аналіз ситуації

• Інформування громадськості

• Ініціювання звернень, пропозицій, 

запитів

• Здійснення громадської експертизи

• Ініціювати судові розгляди 



ЩО МОЖЕ ПІДЛЯГАТИ 

МОНІТОРИНГУ 
• Дотримання одного конкретного права на одній визначеній 

географічній території 

• Дотримання прав представників окремої групи людей  

• Дотримання всіх, або вибраної групи прав осіб, що 
перебувають в ізоляційних закладах закритого чи відкритого 
типу 

• Дотримання прав людини в контактах з особами, які 
представляють державні установи 

• Дотримання прав людини державними установами, які мають 
владні повноваження 

• Дотримання прав людини службами охорони громадського 
порядку, які беруть участь в ліквідації протиправних акцій 
протесту 

• Впровадження будь-якого закону, важливого для прав 
людини



Конвенція ООН з прав дитини

• Ключовий і найбільш комплексний 

документ стосовно прав дитини 

• Звітування – кожні 4-6 років

• Можливість подання альтернативного 

звіту від НУО та спілкування з членами 

профільного Комітету

• Останній звіт України – 28 січня 2011 

року



Яка мета звіту держав перед 

міжнародними організаціями 

з прав людини? 

• Оцінити прогрес у виконанні 

міжнародних зобов’язань

• Визначити прогалини, а також те, що не 

виконується

• Покращити процес дотримання прав 

людини в різних сферах життя  



Тому важливо

• Подання правдивої інформації

• Відкрите обговорення 

• Самокритичність 

• Відкритість до діалогу



Як правило, звітування не 

тягне за собою санкцій 



Альтернативна доповідь 

Вересень 2008 – листопад 2009 – процес 
написання Альтернативної доповіді

19 листопада 2009 – моніторинг презентовано 
громадськості і владі 

14 червня 2010 - громадські організації 
розказали ООН як в Україні захищають права 
дітей

28 січня 2011, під час 56-сесії Комітет ООН з 
прав дитини – державний звіт України 

Лютий 2011 – рекомендації Комітету ООН 
Україні 



Схема, за якою збиралась 

інформація НУО
• Відповідні положення Конвенції ООН про права 

дитини

• Відповідні положення попередніх Рекомендацій 
Комітету ООН з прав дитини

• Стандарти передбачені іншими міжнародними 
документами, що мають силу для України.

• Національне законодавство України

• Положення державної доповіді щодо вказаних 
стандартів та зазначених проблем та коментарі до 
них

• Практика
• Рекомендації



Передумови для комплексного 

моніторингу

Партнерство

14 організацій брали участь в написанні 
Альтернативної доповіді про права 
дитини в Україні у 2008 році

Узгоджена методологія

Інформація збиралась і 
узагальнювалась за однією схемою

Інформаційний супровід



Сімейне середовище та 

альтернативний догляд



Проблеми, які бачить Комітет

• Багато дітей не мають родин або з 

народження, або через те, що їх батьків 

позбавили батьківських прав. 

• Замість того, щоб допомагати батькам, 

які мають труднощі, у вихованні дітей, їх 

позбавляють батьківських прав. 



Рішення, яке пропонує Комітет

• Забезпечити необхідну підтримку та ресурси 
для зміцнення сімей. 

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

• Діти повинні вилучатися з родити на 
поміщуватися в прийомні сім’ї або в інтернаті 
установи лише у крайньому випадку і лише 
коли це відповідає найкращим інтересам 
дитини. 

• Запровадити систему, яка буде 
відслідковувати та визначати батьків, яким 
потрібна соціальна допомога. 



Діти, позбавлені сімейного 

середовища



Проблеми, які бачить Комітет

• Діти, позбавлені родини, продовжують 

виховуватись у великих інтернатних 

закладах, замість закладів, умови яких 

наближені до сімейних. 



Рішення, яке пропонує Комітет

• Посилити зусилля, щоб діти, позбавлені 
батьківського піклування, поміщувались в умовах, 
наближених до сімейних – у родичів, в прийомних 
родинах тощо, а не у великих інтернатних закладах. 

• Покращувати систему допомоги родинам, що 
сприятиме їх реінтеграції; 

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

• Збільшувати технічні можливості служби у справах 
дітей. 

• В цій роботі керуватись міжнародними стандартами, 
зокрема ООН. 



Усиновлення



Проблеми, які бачить Комітет

• Батьки, які відмовляються від дитини, 

не завжди розуміють наслідки своїх дій 

повною мірою.  

• Прийомні батьки мають можливість 

самим вибирати дитину, замість того, 

щоб підбирати батьків, які найкраще 

підходять дитині. 



Рішення, яке пропонує Комітет

• Інформувати біологічних батьків про 

наслідки їхньої згоди на усиновлення 

дитини. 

• Приєднатися до Гаазької Конвенції 



НУО об’єднуються для 

подальшого моніторингу: 

• 12 грудня 2011 року оприлюдено 

меморандум про створення Коаліції 

НУО «Права дитини в Україні»



Цілі Коаліції

• Сприяти дотриманню прав дитини в 

Україні.

• Відслідковувати та сприяти реалізації 

рекомендацій Комітету ООН з прав 

дитини щодо виконання Конвенції ООН 

про права дитини.

• Обмінюватись найкращими практиками 

в сфері забезпечення прав дитини.



Члени Коаліції

10 громадських та міжнародні організації і 

об'єднання, що працюють в інтересах 

дітей на території України, які 

підписалися під цим Меморандумом.



Організації, які підписали:

ҐЕНДЕРНА АГЕНЦІЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ

ТА ІНФОРМАЦІЇ
СУМСЬКА ОБЛАСНА МОЛОДІЖНА
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
група ІБФАН-Суми
член Міжнародної мережі дій 
в сфері дитячого харчування



Для поштового листування: 

crc.ngo.ukraine@gmail.com


