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2006 рік став надзвичайно важливим роком для
розвитку Представництва благодійної організації
"Кожній дитині" в Україні. Насамперед відбулося
кілька значущих подій у нашій державі. Вони,
відповідно, вплинули на діяльність Представництва
"Кожній дитині" в Україні. Варто пригадати їх,
озираючись на рік, що минув. 

По4перше, 2006 рік було проголошено
Президентом України Роком захисту прав дітей. Це
знайшло відображення у державній політиці. Дуже
приємно відзначити той факт, що протягом 2006 року
чимало законодавчих змін було проведено на
захист і забезпечення прав дітей. Cтворено,
зокрема, механізм фінансування прийомних сімей.

Декілька ключових подій відбулося і в житті
нашої організації. Ми офіційно відкрили Центр
матері та дитини "Батьки і дитина разом" у м. Чер4
нігові. Це – спільний проект Представництва
благодійної організації "Кожній дитині" в Україні,
Державної соціальної службі для сім'ї, дітей та
молоді й Чернігівської обласної адміністрації. Нас
відвідала Її Високість Принцеса Швеції Мадлен, а
також керівництво Міжнародного дитячого
фонду(World Childhood Foundation), за підтримки
якого ми здійснюємо проект у Чернігові. Ця помітна
подія засвідчила: визнання здобутків нашої
організації високоповажними колегами 4 запорука
нових успіхів і досягнень, свідчення високого рівня
діяльності організації.

20064ий – рік реалізації Проекту ЄС "Розвиток
інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей
та дітей", одного з найбільших проектів, який ми
виконуємо в Україні. У кожному районі й місті
обласного значення  Київської області нам вдалося
створити службу підтримки сім'ї та службу раннього
запобігання, які, ми вважаємо, стануть важливим
чинником зупинення та попередження передачі
дітей в інтернатні заклади. Спільно з партнерами –
Державною соціальною службою для сім'ї, дітей та
молоді, Київською обласною державною адміні4
страцією відпрацьована модель інтегрованих
соціальних служб, яка буде ефективним
інструментом деінституалізації або реформування
інтернатної системи в Україні, переходу від
колективного виховання дітей до індивідуального,
сімейного. 

Окрім цього, 2006 рік – це ще й рік завершення
стратегії діяльності нашої організації в Україні з 2003
по 2007 роки. Це – рік підведення підсумків

виконання стра4
тегії, здійснення
о ц і н к и
досягнень. Ми
дивимося, який
вплив наша ор4
ганізація мала
на становище
дітей в Україні,
перш за все.
Зараз ведеться
робота над но4
вим стратегіч4
ним планом,
який визначить
подальшу діяль4
ність Представ4
ництва до 2011
року. Його
суттєва зміна – фокус за регіональним принципом
на проблематику розділення дітей (від англ. child
separation), тобто коли дітей забирають з їх сімей, і
вони потрапляють на виховання до інтернатних
закладів або в будь4які інші форми не сімейного
виховання. Ми вважаємо, що нова стратегія
Представництва благодійної організації "Кожній
дитині" в Україні, орієнтована за регіональним
принципом, надасть нам більше можливостей
працювати заради дітей, забезпечувати їхні права,
зокрема їх право на сім'ю, освіту, охорону здоров'я,
добробут, де діти могли би зростати й розвиватись у
сімейному оточенні, повністю  реалізовувати свій
потенціал. 

Цей номер присвячений основним
результатам діяльності нашої організації,
звершенням і здобуткам, і те, з чим ми йдемо у
прийдешній рік. Усе це, безперечно, було
неможливо б досягти без тісної співпраці,
взаєрозуміння і підтримки з боку партнерських
організацій, органів державної влади,
громадськості. А тому у новому році я хотів би
побажати усім нам подальших звершень і співробіт4
ництва, оскільки, тільки враховуючи інтереси, думки,
ідеї кожного ми зможемо досягнути надзвичайних,
найкращих результатів на благо і щастя кожної
дитини.  Адже діти – наша радість, наше майбутнє.
Бажаю кожному із вас та вашій родині
благополуччя, щастя, здоров'я, злагоди і достатку!

Анна Фойхтванг, виконавчий директор міжнародної благодійної
організації "Кожній дитині", Великобританія.

У 2006 році основними напрямками діяльності "Кожній дитині" в світі
стала робота зі збереження сімей, запобігання відмовам від дітей, їх
розміщення у інтернатні заклади або потрапляння на вулиці без
притулку, а також попередження насильницької дитячої праці.

Ми проводили кампанії з метою прийняття рішень, що базуються на
сімейних принципах виховання, як то прийомна сім'я чи догляд за
дитиною її близьких родичів. Продовжуються програми у співпраці з
урядами Молдови, України та Грузії, поширюється їх кращий досвід.
Разом із партнерськими організаціями розпочато нові проекти в Індії та
Малаві. Ми захищаємо дітей від небезпеки – у Камбоджі зупинено
продаж дітей за кордон, в Ефіопії діють центри з питань захисту прав
дитини, які допомагають дітям вулиці реінтегровуватися у свої сім'ї.
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Про діяльність «Кожній дитині» у світі

Про діяльність «Кожній дитині» в Україні

Дорогі колеги, шановні читачі журналу "Права дітей"!

Володимир Кузьмінський,
директор Представництва
благодійної організації 
"Кожній дитині" в Україні.
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Основні здобутки 2006 року:

отримано третій великий грант від Євро4
пейського Союзу – цього разу для розвитку
інтегрованих соціальних служб в Грузії 

зараховано 3000 дітей на неформальні
освітні програми у Камбоджі

350 безпритульних дітей повернулися в сім'ї у
Індії

в інтернатних закладах Грузії стало на 277
дітей менше – усі вони повернулися на
виховання у свої сім'ї

Кріс Рей/
монт, регіональ4
ний менеджер
М і ж н а р о д н о ї
благодійної ор4
ганізації "Кожній
дитині" в країнах
Східної Європи,
П і в д е н н о г о
Кавказу та Цент4
ральної Азії.

На постра4
дянському прос4

торі благодійна
організація "Кожній дитині" (EveryChild) окрім
України працює у чотирьох інших країнах: Молдові,
Росії, Грузії та Киргизькій Республіці. Враховуючи те,
що більше 1,5 мільйона дітей у цьому регіоні пере4
бувають під державною опікою, діяльність усіх
організацій спрямована на виконання загальної
для цих країн мети: зменшити кількість дітей, що
виховуються в інтернатних закладах, шляхом
надання можливості вразливим дітям, які пере4
бувають під ризиком інституціалізації, або які вже
роз'єднані зі своїми сім'ями, виховуватися у сімей4
ному оточенні. Робота здійснюється у співпраці з
урядовими структурами, іншими організаціями та
націлена на забезпечення права кожної дитини
зростати й розвиватися у безпечному середовищі. 

У кожній із п'яти країн уряди перебувають на
різних етапах щодо виконання зобов'язань із ре4
формування розгалуженої системи інтернатних
закладів та переходу на сімейні форми опіки й
піклування. Мабуть, найбільш близькі до виконання
зобов'язань у зв'язку з появою нових альтернатив4
них форм опіки – уряди Молдови та Грузії.  

Так, Представництво "Кожній дитині" в Грузії
допомагає своєму Міністерству освіти впроваджу4
вати ряд нових послуг у Руставі (постіндустріальне
місто) й Тіанеті (гірське містечко з безліччю сіль4
ських поселень, що лежать довкола). Створено
гуртожиток і громадський центр, підібраний штат
соціальних працівників для роботи з дітьми і
сім'ями, які до цього часу були роз'єднані через
перебування дітей у місцевій школі4інтернаті.
Протягом наступних трьох років в рамках проекту
ЄС, що виконується Представництвом "Кожній
дитині" в Грузії, служби сімейних форм опіки та
підтримки сім'ї будуть запроваджені на національ4
ному рівні. 

В Молдові діяльність представництва "Кожній
дитині" значно сприяла розвитку й поширенню

нових служб підтримки сім'ї та сімейних форм
виховання у містах Кишинів, Унгени, Кагул та Орхеї,
а також розробці нової політики й стандартів, які
призвели до запровадження Президентом
Молдови В.Вороніним стратегії проведення ре4
форм у сфері захисту прав дітей на державному
рівні.

У Киргизькій Республіці реформи у сфері
захисту прав дітей ще поки відбуваються повільно,
однак Представництво "Кожній дитині" лідирує в
країні за кількістю проектів, які запроваджують
нові підходи щодо питання розлучення дитини з
сім'єю. На півдні Киргизстану у співпраці з
Міністерством внутрішніх справ Киргизької Рес4
публіки та іншими партнерськими організаціями
проводиться профілактична та аутріч робота з
дітьми вулиць. З ними безпосередньо працюють
соціальні працівники у 24х центрах для безпри4
тульних дітей. Посилено роботу мережі
соціальних працівників для підтримки сімей у
Ошській області. У Талаській області на півночі
Киргизстану ми допомагаємо дітям із обмеже4
ними можливостями. Ще один проект,
фінансований Європейським Союзом, що
реалізується філією "Кожній дитині" в Киргизстані,
своїми завданнями ставить налагодження парт4
нерства для підтримки системи ґейткіпінґу у трьох
районах з паралельним реформуванням трьох
інтернатних закладів республіки. 

В Росії ми продовжуємо розвивати й вдоско4
налювати служби підтримки сім'ї, робота яких має
на меті виховання дитини у сімейному оточенні.
Враховуючи те, що політика здійснення ґейткіпінґу
ще не повністю поширилася на державному рівні,
а також те, що довгий час вона залишалася без
уваги на місцевому рівні, зниження числа дітей, які
знаходяться в закладах державної опіки, допоки
залишається великою проблемою. Новий проект
ЄС має на меті зібрати та поширити найкращий
досвід і нові підходи, що існують в Росії, і виробити
стратегію для їх використання у наданні послуг
для дітей і для центральної влади для початку
реального процесу деінституціалізації в країні. 

Разом зі своїми колегами й друзями з України
співробітники Представництв EveryChild в країнах
Східної Європи, Південного Кавказу та Централь4
ної Азії – професіонали, віддані своїй справі, яка
приносить плідні результати щодо зменшення
кількості дітей, що виховуються в інтернатних
закладах, забезпечення реінтеграції дітей в сім'ю
та надання можливості кожній дитині виховуватися
в безпечному, люблячому сімейному оточенні.
Бажаю Вам успіхів у подальшій роботі! 

Про діяльність «Кожній дитині» у регіоні

Де ми працюємо у світі:
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Впровадження нових моделей альтернативних соціальних служб
для незахищених дітей і сімей, які попереджують влаштування дітей
в інтернатні заклади, а якщо це неможливо, – надають підтримку, аби
дитина зростала в сімейному середовищі – основне завдання
проекту ЄС "Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих
сімей і дітей", що виконується консорціумом організацій на чолі з
"Кожній дитині".  На календарі – другий рік реалізації проекту. Яким
став для нього 2006 рік? Про основні досягнення проекту у 2006 році
та підвалини, які він заклав на останній рік його реалізації, говорить
керівник проекту  ЄС "Розвиток інтегрованих соціальних служб для
вразливих сімей і дітей" Ілейн Саммон

6

Вже більше
року Представ4
ництво благо4
дійної органі4
зації "Кожній
дитині" в Україні
р е а л і з о в у є
Проект ЄС "Роз4
виток інтегро4
ваних соціаль4
них служб для
вразливих сімей

і дітей". Із самого
початку програма наших дій була спрямована на
узгодження з урядом країни. Пріоритетним
завданням стало створити такий проект, який би
надавав допомогу уряду у відпрацюванні моделей
для запобігання кризових ситуацій у сім'ї, а отже,
подолання негативних наслідків у соціальній сфері
при переході до нових економічних умов.

Адже головна проблема полягала у тому, що
закони раніше не були гармонізовані, і кожне
відомство займалося окремими питаннями, що не
дозволяло оцінити ситуацію, яка складалася, в
цілому. 

Ми дивилися в корінь, нас підтримала Київська
міська державна адміністрація. І на сьогоднішній
день як менеджер Проекту я можу сказати:

головної мети ми досягли – створено механізм
міжвідомчої взаємодії; триває робота з підготовки
кваліфікованих соціальних працівників; ми маємо
конкретні результати роботи. Як бачимо,
розроблені ідеї виявилися ефективними,
отримувачі послуг, як і надавачі, – задоволені.

Розпочинаючи новий рік, прийнято говорити
добрі слова. Головне, що можна сказати 4 немає
сумнівів в успішності Проекту. Тож хочу побажати
керівникові Проекту ЄС Ілейн Саммон, експертам
та усім працівникам Представництва благодійної
організації "Кожній дитині" в Україні наснаги,
терпіння та здоров'я для запровадження здобутків
у життя.

Сергій Полюк,
менеджер Проекту ЄС "Розвиток інтегрованих соціальних служб
для вразливих сімей і дітей" від Європейської Комісії

Про результати діяльності проекту ЄС
«Розвиток інтегрованих соціальних
служб для вразливих дітей і сімей»
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Досягнення Проекту ЄС "Розвиток інтегрованих
соціальних служб для вразливих сімей і дітей" у
2006 році перевершили всі сподівання. Саме тому
ситуація незахищених сімей і дітей у Київській
області  значно покращилася. Це означає, що
більше однієї тисячі дітей зустріли Новий 2007 рік  не
у холодних стінах інтернатних закладів, а у колі
близьких і рідних.  

Основна мета нашого Проекту – зменшити
кількість дітей, які перебувають в інтернатних
закладах Київської області. Є багато підтверджень
тому, що виховання дітей в інтернатних  закладах
надзвичайно негативно впливає на їхній розвиток:
спричиняє проблеми зі здоров'ям, невідповідність
фізичного розвитку віку дитини, появу проблеми зі
слухом та зором, уповільнення розвитку рухового
апарату, виникнення проблеми з розвитком
пізнавальних та комунікативних навичок; існує
небезпека насильства над дитиною.

У 34 районах та містах Київської області при
центрах соціальних служб для сімей, дітей та
молоді діють служби підтримки сім'ї та служби
раннього втручання, що надають широкий спектр
соціальних послуг сім'ям і дітям, які перебувають у

складних життєвих обставинах. І хоча зараз
працює тільки 10 служб альтернативних форм
сімейного виховання (прийомна опіка та
усиновлення), в усіх 34 районах Київської області
соціальні працівники вже обізнані у цій сфері. 

У місті Бровари  соціальні служби працюють за
принципом "єдиного вікна звернень", створеного
за наказом міського голови. У місті Вишгороді
районна рада затвердила Програму "Кожній
дитині – родину" на 200642010 роки, яка підтримує
розвиток інтегрованих соціальних служб. 

Ще одна ілюстрація далекосяжних успіхів та
користі Проекту ЄС – звіт головного педіатра
департаменту охорони здоров'я Київської облас4
ної державної адміністрації у листопаді 2006 року,
яка повідомила, що протягом цього року в Київській
області з двох будинків дитини 54 дитини буди
влаштовані в сімейні форми опіки, а 11 дітей
повернулися в родину. 

Розвиток нових  соціальних служб неможливо
уявити без підготовки кваліфікованих кадрів. У 2006
році ми перевиконали взяті на себе зобов'язання і
провели на 30% більше навчальних сесій, ніж було
заплановано. Нещодавно було видано Програму



підготовки соціальних працівників інтегрованих
соціальних служб, затверджену наказом Держав4
ної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді №57
від 21.11.06. Успіх тренінгового компоненту було
підкріплено створенням в рамках Проекту Київсь4
кого обласного тренінгового центру, що дозволить
продовжувати передавати знання та вміння навіть
після завершення Проекту.  

Минулого року Проект успішно провів закупівлю
автомобілів, меблів та комп'ютерного обладнання
вартістю 400 000 євро.  Кошти були виділені Євро4
пейською комісією, а обладнання закуплено
шляхом відкритого тендерного процесу. Це
обладнання дозволить центрам соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді працювати ефективніше й
надавати послуги найвищої якості незахищеним
сім'ям та дітям.

Це тільки деякі результати нашої роботи
протягом 2006 року, але ми не змогли б цього
досягти без підтримки, співпраці та партнерства
благодійної організації "Кожній дитині" та Пред4
ставництва Європейської Комісії в Україні. Успіх
розвитку нових соціальних служб – результат
спільних зусиль та підходів центрів соціальних
служб для сімей, дітей та молоді, служби в справах
неповнолітніх, департаментів охорони здоров'я,
освіти та кримінальної міліції. Діяльність Проекту
підтримує Київська обласна державна адмініст4
рація і Державна соціальна служба для сім'ї, дітей
та молоді. Тісне співробітництво з Міністерством
України у справах сім'ї, молоді та спорту,
Державною соціальною службою для сім'ї, дітей
та молоді, Київською обласною державною
адміністрацією, районними та міськими адмініст4
раціями, менеджерами та соціальними працівни4
ками служб здійснило вагомий внесок в успішну
діяльність Проекту, що було визнано в звіті з
моніторингу Проекту, який нещодавно проводила
Європейська Комісія. Таке позитивне схвалення
нашої спільної роботи ще більше надихає до
продовження діяльності у 2007 році.
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Н а п р и к і н ц і
року ми може4
мо підбити під4
сумки, зробити
деякі висновки
щодо резуль4
татів Проекту у
2006 році.

Го л о в н и м
критерієм для
нас виявилася
зовнішня оцінка.
Як показало ос4

таннє засідання
Наглядової ради, вона є досить високою, а це
означає, що наші зусилля не марні. Думаю,
головним надбанням для нас на сьогодні став
початок взаємодії різних міністерств у питанні
подолання кризових ситуацій у сім'ї. Зокрема,
триває робота п'яти міністерств над створенням
банку даних кризових сімей. 

Однин з головних елементів Проекту – його
співпраця з Державною соціальною службою для
сім'ї, дітей та молоді у сфері підвищення потенціалу
кадрів, забезпечення його чітким інструментарієм
та рекомендаціями, а також інформацією щодо
найновішого досвіду в професійній сфері. 

Так, на основі додаткової угоди, підписаної між

ПБО "Кожній дитині", Управлінням у справах сім'ї та
молоді Київської обласної державної адміністрації
та Державною соціальною службою для сім'ї,
дітей та молоді у лютому 2006 року було створено
Київський обласний тренінговий центр. Завдяки
цьому підвищився потенціал підготовки нового
персоналу в області, що сприятиме життєдіяль4
ності проекту й зменшенню кількості  інституалі4
зованих дітей.

Що ж до подальшої діяльності, перед нами
стоїть складне, але надзвичайно важливе
завдання: необхідно змінити бачення державних
структур. Соціальний працівник виступатиме
посередником між державними структурами та
користувачами соціальних послуг, які не повинні
оббивати пороги у пошуках інстанції, що
займається їхніми питаннями. Зараз в рамках
Проекту ця модель відпрацьовується у Київській
області. В ідеалі вона має поширитися на всю
Україну, пронизуючи все суспільство. Таким є
пріоритет нашої діяльності у 2007 році.

У новому році маю побажання до всіх колег.
Оскільки переважна більшість проектів –
швидкоплинні, бажаю під час спільної праці
створити такий колектив і досягти таких результатів,
щоб по закінченні Проекту команда могла
продовжити свою діяльність у цьому напрямку, не
втрачаючи орієнтирів та натхнення!

Володимир Вовк,
голова Наглядової Ради Проекту ЄС "Розвиток інтегрованих
соціальних служб для вразливих сімей і дітей"

П
ІД

С
У

М
К

И
Р

О
К

У
: 2

0
0

6

ЦИФРИ І ФАКТИ
У 34 районах та містах Київської області діють

служби підтримки сім'ї та служби раннього втручання,
що надають допомогу сім'ям, які потрапили у складні
життєві обставини. 

У 2006 році попереджено потрапляння 1102 дітей
до інтернатних закладів Київської області.  

Протягом перших трьох кварталів 2006 року
обстежено 3719 сімей (8336 дітей), із них 1475 сімей
перебувають під  соціальним супроводом (3386 дітей). 

Робота з 522 сім'ями (1102 дітей) успішно
завершена.

В результаті роботи з молодими матерями
попереджено відмову від 47 немовлят, а 23 дитини
взято на виховання у прийомні сім'ї.  

З 24х будинків дитини Київської області протягом
2006 року 54 дитини були влаштовані в сімейні форми
опіки й піклування, а 11 дітей повернулися в родину.

У 58 сім'ях (138 дітей) робота завершилася
передачею дітей під опіку родичів.

17 сімей (32 особи) затверджені в якості прийом4
них батьків для дитячих будинків сімейного типу. 

Протягом 2006 року жодна дитина не потрапила
до інтернатних закладів м. Бровари.

Кількість соціальних працівників, які надають нові
соціальні послуги в Київській області, зросла на 150 %.

В рамках Проекту ЄС працевлаштовано 142
соціальних працівники.

Проведено на 30% більше навчальних сесій, аніж
було заплановано.

Навчання пройшло більше 1000 учасників.

Здійснено закупівлю та передачу ресурсів і техніки

від Проекту загальною вартістю 400 000 євро. 

Проектом закуплено 40 автомобілів, 3 мікроавто4
буси, 40 комп'ютерів, 10 ноутбуків, 40 принтерів, 20
ксероксів, 1 цифровий багатофункціональний комп4
лекс для копіювання, друку та сканування та 40
меблевих наборів.
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Ч е р н і г і в с ь к и й
обласний соціаль4

ний центр матері та
дитини "Батьки й дитина разом" – третій заклад
такого типу в Україні, створений порівняно
недавно. Урочисте відкриття відбулося 15 травня
2006 року. Тоді ж з'явилися і перші мешканці. Про
його необхідність у нашій області свідчить той факт,
що протягом відпрацьо4
ваного часу він пос4
тійно заповнений май4
же на 90 відсотків. Наші
клієнтки абсолютно
різні, як за віком (від 16
до 36 років), так і за
особистими рисами.
Кожна з них – це інди4
відуальність, зі своїми
здібностями та уподо4
баннями, вадами та
перевагами, а ще – зі
своїми проблемами,
вирішити які, здається,
не під силу нікому. 

Отож беззапереч4
ною запорукою резуль4
тативної діяльності є
забезпечення центру
кваліфікованими кад4
рами. Тому і підхід до
цього питання був дуже
серйозним. Всі праців4
ники проходили кон4
курсний відбір. І, як
наслідок, ми маємо
злагоджений, праце4
здатний, творчий колек4
тив. Більшість працівників мають по дві освіти:
психолог – медичну і психологічну, соціальні
педагоги – педагогічну і юридичну та педагогічну і
фінансову. Це дає можливість вільно орієнтуватися

у багатьох питаннях, з якими доводиться зустрича4
тися. А завідувач господарства – лікар за освітою з
великим стажем професійної діяльності, що не раз
ставало нам у пригоді, оскільки штатним розписом
центру медичний працівник не передбачений. 

У підвищенні фахового рівня працівників нам
дуже допомогли наші партнери – Представництво
благодійної організації "Кожній дитині" в Україні.

Ними було організова4
но і проведено цикл
тренінгів з різноманітних
питань, що стосуються
діяльності центру.

Але освіта і досвід –
це не найголовніше. Бо
соціальний працівник –
то не професія, а стан
душі. Людина з черст4
вою душею і холодним
серцем не здатна
зрозуміти знедоленого,
поділити його біль. Тому
я схиляю голову перед
моїми колегами –
людьми, які вміють
слухати і дослухатися,
підтримувати і радити,
які можуть працювати
допізна і, якщо треба, у
вихідні, забуваючи про
особисте життя. Тому
що тут вони необхідні,
на них чекають, їхньої
допомоги потребують.

Центр працює ще
надто мало, щоб
говорити про досягнен4

ня. Але певні напрацювання і здобутки ми вже
маємо. Це, перш за все, дві клієнтки, що вже
залишили центр: Марина, яка вийшла заміж за
батька своєї доньки і разом з ним та дитиною

Про результати діяльності Чернігівського
обласного  соціального центру матері і дитини
«Батьки і дитина разом»
протягом 2006 року нам
розповіла директор центру
Тамара Плотнікова.
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Перше романтичне кохання... Вечірні прогу4
лянки удвох, ніжні поцілунки, перша близькість...
Далі – несподівана вагітність, мрії про
подружнє життя, щасливу сім'ю. А натомість –
нерозуміння, осуд, брутальні звинувачення. І як
наслідок – штучні пологи або відмова від
дитини...

Типова історія. А скільки в ній болю, розпачу,
каяття. На жаль, дуже часто жінка опиняється
перед подібним вибором. Навіть коли мріє про
дитину, любить її, прагне оточити теплом і
турботою, не завжди має таку можливість.
Причин цього багато, і найчастіше вони
банальні: відсутність житла, роботи, розуміння і
підтримки з боку близьких. Молода мати вияв4
ляється беззахисною перед цими обставина4
ми і наважується на жахливий крок, за який
розплачується іноді все своє життя. Саме тому
створені центри матері та дитини стали сут4
тєвою допомогою жінкам у вирішенні їх проб4
лем. Адже вони дають можливість жінці відчути
себе матір'ю і повною мірою насолодитися
радістю материнства. А головне – дитині уник4
нути дитячого будинку і залишитися у своїй сім'ї,
якщо не з батьками, то хоча б з рідною мамою.

Щоб засяяли радістю
очі дитини ...



мешкає у сімейному гуртожитку, і Галина, яка
розпочала самостійне життя з дочкою у
відремонтованому будинку. Ми поділяємо їх
радість і щиро сподіваємося, що тепер у них все
буде гаразд. З іншими дівчатами також проведено
значну роботу. Ірині, яка навчалася в кооператив4
ному технікумі, допомогли "підтягнути хвости",
домоглися, щоб її допустили до державних
екзаменів, разом з нею захищали диплом. Тепер
вона має хорошу професію – кухар4кулінар. А
скільки довелося попрацювати з Оленою, яка
виховувалась у інтернатах і протягом тринадцяти
років не спілкувалась з батьками, щоб вона
наважилася написати мамі листа. Зате тепер
триває листування, і мама вже приїздила відвідати
дочку та онука. Отже, є надія, що рідні люди
вибачать один одному, і сім'я знову буде разом.
Наталія, перебуваючи у центрі, змогла заощадити
кошти і придбати власний будинок у селі на ім'я
дочки. Зараз готуємося до новосілля. На майбутнє
ще багато планів. Шістнадцятирічну Світлану
хочемо влаштувати у школу на екстернатну форму
навчання, щоб вона отримала загальну середню
освіту. Для Оксани зараз найважливіше – отримати
паспорт громадянки України і оформити соціальні
виплати на дитину. А всіх разом прагнемо навчити
бути найкращими мамами, дбайливими госпо4
динями і дружинами, привабливими жінками і
просто добрими, чуйними людьми.

Добре, що є люди, які допомагають нам у
вирішенні наших складних проблем. Хочеться
висловити щиру вдячність за тісну співпрацю Пред4
ставництву благодійної організації "Кожній дитині" в
Україні, а також обласному, районним і міським
центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
і не лише в Чернігівській області, але і в Києві,
Вишгороді, Ірпіні. Ми вдячні нашим партнерам,
спонсорам, а також усім, хто  йде нам назустріч,
допомагає словом і ділом. Нехай прихильною буде
до вас доля і сторицею повертаються ваші
благородні справи. Адже найважливіше – це сяючі
радістю очі дитини, яка пригортається до
найріднішої людини у світі – до мами. Варто
побачити це один раз, щоб зрозуміти, що твої
зусилля не затрачені марно.

Імена клієнтів змінено з етичних міркувань.

9

www.everychild.org.ua

№1 (6), 2007

П
ІД

С
У

М
К

И
Р

О
К

У
: 2

0
0

6

ЦИФРИ I ФАКТИ
Фінансові підсумки діяльності

«Кожній дитині» в Україні за 2006 рік
Підсумки фінансової діяльності Представництва
благодійної організації "Кожній дитині" в Україні за
20064й фінансовий рік підводить Оксана Лаушник,
заступник директора Представництва з фінансів.

Надходження. У 2006 фінансовому році надход4
ження Представництва благодійної організації "Кож4
ній дитині" в Україні збільшилися на 15% у порівнянні з
2005 роком і становили 3,9 млн грн. Це – максималь4
ний розмір налходжень за усі роки діяльності Пред4
ставництва в Україні. Нам вдалося цього досягти за
рахунок збільшення на  20% у порівнянні з 2005 роком
надходжень від інституційних донорів.

Витрати. З кожної гривні, отриманої у 2006 фінансо4
вому році, 71 копійка (для порівняння у 2005р. – 65 коп.)
використана на реалізацію програм, спрямованих
на досягняння стратегічних цілей організації. Із 29 ко4
пійок, що залишаються, на адміністрування та утри4
мання організації витрачено 14 копійок (у 2005 р. – 19
коп.), для популяризації діяльності організації – 3 копій4
ки. Ріст числа надходжень дав можливість збільшити
резерви для забезпечення майбутніх витрат до 12%
від загальної суми.  

Аудит. У 2006 році "Аудиторська фірма "Добсон4
консалтинг" (свідоцтво про внесення до Реєстру
суб'єктів аудиторської діяльності №1909 від 30.03.01р.,
видане Аудиторською палатою України) провела
перевірку фінансової звітності проекту "Сприяння
розвитку можливостей місцевих недержавних органі4
зацій у наданні спрямованої соціальної підтримки
сім'ям з дітьми, які перебувають в кризі", який фінан4
сувала Європейська Комісія в Україні. Проведений
аудит підтвердив цільове використання коштів.

Плани. Представництво благодійної організації
"Кожній дитині" в Україні щиро дякує донорам, які
підтримують нас, та сподівається на подальшу
співпрацю. У наступному році ми плануємо залу4
чати також українських корпоративних та індиві4
дуальних донорів для підтримки нашої діяльності 4
створення найкращого оточення для дітей, де вони
могли б зростати та розвивати свій потенціал.
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Киргизстан ратифікував Конвенцію про права
дитини, де зазначено, що дитина через свою
вразливість потребує особ4
ливої турботи та догляду, а
також належного правового
захисту як до, так і після
народження.

Відповідно до Конвенції про права дитини у серпні 2006 р. парла4
ментом республіки було прийнято Кодекс Киргизької Республіки
про дітей. Крім того, в країні діє низка законів, які регулюють сферу
охорони дитинства. Це, зокрема, – Сімейний кодекс, Закон
Киргизької Республіки "Про охорону та захист прав неповнолітніх",
інші нормативні акти. Однак, незважаючи на наявність
нормативно4правової бази, ситуація з дотриманням прав дитини
далека від досконалості. 

Анара Ісмаїлова,  
директор Представництва
"Кожній дитині" у Киргизькій
Республіці

Представництво Міжнародної благодійної організації "Кожній дитині"
одне з перших розпочало у Киргизькій республіці соціальну підтримку
вразливих прошарків населення, навчання соціальних працівників та
реформування соціальної системи. Місія організації – захист прав
дітей та робота з сім'ями й дітьми у громадах. 

Ми працюємо, керуючись загальною стратегією організації,
спрямовуючи  свою діяльність на створення  умов, де діти живуть в
сімейному оточенні у безпечному та люблячому для них середовищі. 

Наша діяльність стосується таких груп дітей:
–  Діти, які живуть у кризових сім'ях, де існує ризик порушення їхніх прав 
–  Діти, які перебувають у державних закладах (включно з реінтегра4
ційними центрами та приймальниками4розподільниками) 
–  Діти, які живуть та працюють на вулиці
–  Діти з особливими потребами (у сім'ях та закладах)

"Кожній дитині" в Киргизькій Республіці тісно співпрацює з
Представництвами "Кожній дитині" в  інших країнах – Україні, Росії, Грузії
та Молдові, адже проблеми для пострадянських країн є спільними.
Регіональний зв'язок збагачує можливості команд кожної з країн та
допомагає спиратися на досвід інших. 

Так, у рамках партнерського проекту ЄС "Подолання впливу бідності
на вразливих дітей шляхом зміцнення здатності сім'ї та громад
забезпечувати стійку життєдіяльність" було проведено навчальну
поїздку з вивчення досвіду України у реформуванні сфери охорони
дитинства. Проект спрямовано на допомогу місцевим неурядовим
групам та владі покращити якість соціальної підтримки, яку вони

Реформування системи захисту прав дитини вимагає узгодження з
Кодексом Киргизької Республіки про дітей відповідної законодавчої
бази, розробки механізмів реалізації реформи, прийняття рішення про
реформування системи фінансування, а також створення нових
альтернативних служб. 

На нашу думку, ідея деінституалізації державних закладів інтернатного
типу повинна стати частиною державної соціальної політики.
Реалізація проекту з реінтеграції дітей, які перебувають у школах4
інтернатах, у біологічні та розширені сім'ї дозволила нам розпочати
роботу в цьому напрямку: пошук родичів та батьків для повернення
дітей у біологічні чи розширені сім'ї, спільна робота з сім'ями,
фінансова підтримка через надання мікропозик, навчання соціальних
працівників методам роботи з сім'єю та реінтеграції. Цей інноваційний
підхід у процесі деінституалізації вимагає не лише зусиль з боку нашої
організації, а й створення відповідної нормативно4правової бази, яка
би дозволила на місцях проводити цю роботу за розробленими
положеннями. 

ДОСВІД КИРГИЗСТАНУ,
ПІДТРИМКА УКРАЇНИ
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ОГЛЯД ЗМІН У ЗАКОНОДАВ/
СТВІ УКРАЇНИ В 2006 РОЦІ
З початку 2006 року, попри пов'язаний з

парламентськими виборами кількамісячний
період політичної невизначеності, відбулося кілька
важливих змін у законодавстві України, що
стосуються захисту прав дитини, говорить
Олександр Винников, – юрист, експерт з
юридичних питань проекту ЄС "Розвиток
інтегрованих соціальних служб для вразливих
сімей і дітей". Серед них можна виділити такі:

1. Приєднання України до міжнародних кон/
венцій щодо захисту прав дитини

Йдеться про прийняття законів про ратифікацію
ряду міжнародних конвенцій щодо захисту прав
дитини. Найголовнішою подією, втім, стало
приєднання України до Європейської соціальної
хартії (переглянутої) від 03.05.1996 р. 

2. Розвиток сімейних форм влаштування
Набрали чинності зміни до Сімейного кодексу

України щодо правового статусу прийомних батьків,
прийомних сімей, прийомних дітей та дитячих будинків
сімейного типу, а також порядку створення
прийомних сімей. Схвалено Концепцію Державної
програми реформування системи закладів для дітей4
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

3. Соціальна допомога сім'ям з дітьми
Затверджено Основні напрями вдосконалення

соціальних виплат населенню, а також Порядок
проведення індексації грошових доходів населення
та Порядок використання у 2006 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснен4
ня державними органами централізованих заходів з
питань дітей, молоді, жінок і сім'ї. Проте головна
проблема – дискримінаційний розмір соціальної
допомоги залежно від форми влаштування дитини –
ще не розв'язана на рівні спеціальних законів.

4.Розвиток соціальної роботи
Затверджено Порядок взаємодії суб'єктів

соціальної роботи із сім'ями, що опинилися в
складних життєвих умовах. Він конкретизує види
сімей, які належать до груп ризику, а також порядок
виявлення та обліку таких сімей, соціального
інспектування, соціального супроводу і діяльності
дорадчого органу стосовно таких сімей.

5.Правова допомога
Схвалені Концепція формування системи

безплатної правової допомоги в Україні та Концепція
вдосконалення судівництва для утвердження
справедливого суду в Україні. Набрали чинності зміни
до Цивільно4процесуального кодексу, які
зобов'язують суд призначати неповнолітнім особам
законних представників (у разі їх відсутності) – опікунів
або піклувальників – для залучення до розгляду справ
у суді за поданням органів опіки та піклування.

6. Законопроектна робота
На розгляді Верховної Ради знаходиться проект

закону про приєднання України до Конвенції про
захист дітей та співробітництво в галузі міждержав4
ного усиновлення, який потребує внесення водно4
час змін до Сімейного кодексу. Зареєстровано
принаймні п'ять законопроектів, що передбачають
підвищення соціальної допомоги різним категоріям
сімей. Триває розгляд проекту закону "Про захист
персональних даних" з пропозиціями Президента
України, що є важливим для ведення державних баз
даних щодо дітей та потенційних прийомних батьків
та усиновлювачів, а також таємниці усиновлення. 

Увесь текст огляду змін в законодавстві щодо
захисту прав дітей в Україні читайте на нашому веб/
сайті: http://everychild.org.ua/uk/library/legal_digest.

надають. Тому навчальна поїздка, яка відбулася
за підтримки Представництва благодійної
організації "Кожній дитині" в Україні, була
важливою та змістовною як для нашої
організації, так і для наших партнерів із
державного й недержавного секторів. До
складу делегації для начальної поїздки увійшли
представники Секретаріату Національної ради
у справах жінок, сім'ї, дітей та гендера при
Адміністрації Президента, Сектору у справах
сім'ї, дітей та жінок при Уряді Киргизстану;
Міністерства Освіти Киргизької республіки, а
також Міністерства Праці та Соціального
захисту республіки Киргизстан. 

Під час поїздки ми познайомилися з результа4
тами реалізації проекту ЄС "Розвиток
інтегрованих соціальних служб для вразливих
сімей та дітей", що виконується консорціумом
організацій на чолі з "Кожній дитині" в Київській
області, з досвідом роботи самих служб. Ми
спілкувалися з персоналом служб, зустрічалися
з прийомними батьками та дітьми. Для нас це
стало справді хвилюючою миттю. Вразила нас і
гостинність, з якою нас зустріли. Ми були
вражені масштабами та результатами проекту.
Навчальна поїздка виявилася комплексною,
програма була дуже насиченою.   Сподіваюся,
що інформацію, отриману в результаті
навчальної поїздки, буде використано під час
реалізації проекту, спрямованого на створення
соціальних послуг з попередження потрапляння
дітей до дитячих установ, а у майбутньому
українські колеги зможуть відвідати нашу країну
для ознайомлення з результатами нашої роботи
на заключній конференції. Я висловлюю велику
надію на те, що ця поїздка допоможе нам
сприяти здійсненню реформи системи захисту
прав дитини на практиці.
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1. Головна перевага принципу "гроші ходять за
дитиною" полягає в тому, що він дозволяє дер/
жавному органу ("покупцю") підібрати таких
"надавачів" послуг, що найкраще відповідають
потребам дитини. Цей принцип набув міжна4
родної популярності лише недавно. Він був
розроблений як альтернатива традиційному
підходу, коли державний орган, що фінансує
послуги, розподіляє кошти між існуючим набором
"надавачів" послуг, які, в свою чергу, самостійно
оцінюють потреби дитини і вирішують, як будувати
свою діяльність. За принципом "гроші ходять за
дитиною" саме державний орган діє від імені
дитини і відповідає за оцінку потреб. Визначивши,
яких послуг потребує дитина і як перевірити якість
їх надання, державний орган на конкурсній
основі відбирає організацію4"надавача", здатну
забезпечити цю якість за найнижчу ціну.

2. Існуючі недоліки традиційного розподілу
коштів між наявними "надавачами" послуг в
Україні посилюються специфікою бюджетної
системи, розмір фінансування кожної форми
опіки  в якій прямо залежить від кількості наявних
користувачів. Це твердження стосується як
інтернатних установ, так і інших видів опіки, навіть
попри те, що механізми їх фінансування
відрізняються. Інтернатні заклади фінансуються
коштом державного трансферту вирівнювання,
обсяг якого розраховується в залежності від
кількості уже зареєстрованих вихованців цих
закладів. Фінансування інших видів опіки (дитячих
будинків сімейного типу, прийомних батьків тощо)
здійснюється через окрему цільову субвенцію з
державного бюджету, обсяг якої розраховується
по кількості дітей, що перебувають під відповідним
видом опіки. Крім того, при розподілі коштів між
конкретними "надавачами" опікунських послуг на
місцевому рівні розпорядники коштів, як правило,
керуються пропорціями вже наявної мережі
установ. Тобто, оцінка відносних переваг тих чи
інших варіантів розподілу бюджетних коштів
здійснюється не на основі аналізу попиту на
послуги, а на основі пропозиції вже наявних
послуг. 

3. З точки зору формальних вимог Постанови
Кабінету Міністрів України №956 про проведення
експерименту, єдиним показником його резуль/
тативності є цільове використання виділених
коштів через безпосередній моніторинг цих

витрат. Проведені інтерв'ю свідчать про високу
мотивацію працівників відповідних служб та
відповідних закладів витратити ці кошти виключно в
інтересах їхніх вихованців, а також у най4
оптимальніший із доступних способів. В той же
час, враховуючи досить жорсткі і комплексні
законодавчі обмеження щодо умов витрачання
цих коштів, а також враховуючи інновативність
цього заходу в цілому, деякі керівники установ
визнали, що кошти, отримані в рамках
експерименту, залишаються невикористаними
через невпевненість у механізмі їх витрачання.

4. Аналіз ефективності ускладнений
відсутністю в Постанові Кабінету Міністрів
України №956 будь/яких визначень принципу
"гроші ходять за дитиною", а також задач
експерименту та показників його резуль/
тативності. Ми пропонуємо оцінювати
ефективність з точки зору того, наскільки вдалося
запровадити основну ідею принципу "гроші ідуть
за дитиною". Вона полягає в найкращому
задоволенні потреб дитини, а також наскільки
тривалими, системними та реальними для
поширення є будь4які досягнуті результати.

5. Спроба розподілу наявного для фінан/
сування послуг бюджету в розрахунку певної
фіксованої суми коштів на одну дитину є прин/
циповим кроком вперед, проте лише першим
кроком. Найскладніша частина запровадження
принципу "гроші ідуть за дитиною" – це введення
для державного органу функції оцінки потреб
дитини як клієнта, від імені якого діє цей орган. В
сьогоднішній бюджетній системі така оцінка
фактично не здійснюється. На національному
рівні кошти розподіляються залежно від рівня
завантаженості існуючих установ (кількості
зареєстрованих користувачів). На рівні місцевих
бюджетів чітких принципів розподілу немає;
однак, як правило, рішення приймаються з точки
зору утримання уже існуючої мережі закладів
(або інших видів опіки). Тому частковий перехід на
виділення коштів різним видам опіки залежно від
того, скільки дітей нею реально користуються – це
лише перший крок до аналізу об'єктивних потреб.

6. При розподілі бюджету проекту був
відсутній основний елемент принципу "гроші
ходять за дитиною" – відбір надавачів послуги на
конкурсній основі. Цього зовсім не припускав

Запровадження фінансового механізму "гроші ходять за
дитиною" було здійснено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 6 лютого 2006 року № 106. Суть механізму
полягає в призначенні і наданні з державного бюджету батькам4
вихователям у дитячих будинках сімейного типу і прийомним
батькам у прийомних сім'ях державної соціальної допомоги на
дитину, яка проживає в сім'ї, а також грошового забезпечення
одному із вихователів чи прийомних батьків. Завданням такого
кроку є стимулювання сімейних форм влаштування дітей4сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування. У центрі уваги
діяльності Представництва благодійної організації "Кожній дитині" в
Україні – аналіз практики цього фінансування. 

Щодо оцінки проміжних результатів екс/
перименту з призначення та виплати
державної соціальної допомоги на
дітей/сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, за принципом
"гроші ходять за дитиною"

Юрій Джигір, експерт з
питань фінансів Проекту ЄС
"Розвиток інтегрованих соціа4
льних служб для вразливих
сімей і дітей"



текст Постанови №956. З одного боку, він відразу
чітко визначав, які види опіки і типи установ мають
право на отримання цих коштів (лише надавши
належні докази того, що вони дійсно
обслуговують таких дітей). По4друге, у Постанові
було відразу визначено фіксовану суму в
розрахунку на одну дитину. 

Серед всіх соціальних послуг опіка для дітей4
сиріт є дуже вдалим прикладом для початку
застосування таких конкурентних принципів.
Адже в цій сфері уже сьогодні є досить широкий
вибір альтернативних форм надання послуги, а
отже, можна очікувати реального змагання та
цікавих, інновативних пропозицій. В той же час,
очевидно, що практичний перехід на конкурсний
відбір є комплексною задачею, яка потребує
запровадження певних бюджетних та
адміністративних процедур.

7. Аналіз з точки зору стійкості і системності
змін, досягнутих завдяки експерименту. 

– Позитивні зміни: початок діалогу щодо суті
реформ. Експеримент розпочав дискусію серед
спеціалістів сфери надання опікунських послуг у
Київській області, а також серед українських
експертів4фінансистів, стосовно суті принципу
"гроші ходять за дитиною" і проблем, пов'язаних з
його запровадженням. Перші кроки, вжиті за
допомогою Постанови №956, засвідчили, що на
сьогодні в Україні поки що немає чіткого
визначення того, що розуміти під принципом
"гроші ходять за дитиною", і що відсутність такого
визначення є ключовою перешкодою для
успішного запровадження експерименту. 

– Системні ризики: викривлення фінансових
рішень на місцевому рівні і ймовірність зниження
загального обсягу фінансування для опікунських
установ в довготерміновій перспективі. Кошти,
виділені на цей експеримент, стали вагомим
додатком до традиційного обсягу фінансування
цієї сфери у Київській області. Цим традиційним
джерелом фінансування є державна дотація
вирівнювання, що виділяється обласному
бюджету на покриття низки різних видаткових
функцій, у тому числі видатків на утримання
опікунських закладів для дітей4сиріт. Обсяг цієї
дотації щорічно розраховується Міністерством
фінансів за допомогою формули, закріпленої
відповідною постановою Кабінету міністрів.
Формула враховує відносні видаткові потреби
різних областей в розрізі кожної із цих функцій, в
тому числі і фінансування опікунських закладів.

У разі, якщо експеримент триватиме протягом
наступного року, існує реальна ймовірність того,
що наявність таких масштабних коштів
перетвориться у досить потужний фактор при
прийнятті рішень щодо розподілу коштів дотації
вирівнювання, що надходить до місцевого
бюджету. Зокрема, існує велика ймовірність, що
обсяг "традиційних" бюджетів відповідних установ
буде зменшено (враховуючи кошти, які установи
отримуватимуть від експерименту). І хоча такі
кроки можуть бути представлені як тимчасові,
наприклад, на час дії експерименту, насправді їх
довготермінова роль може бути набагато
серйознішою, оскільки сформується нова
традиція фінансування окремих закладів, яка
наразі відіграє вирішальну роль в стосунках між
розпорядниками коштів на місцевому рівні.
Іншими словами, заощаджені ресурси
переорієнтуються на інші програми, які після
завершення фінансування в рамках експе4
рименту не завжди легко і відразу повернуться до
інтернатів.

2006 – РІК ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

2006 – Рік захисту прав дитини, оголошений
Указом Президента України. Це означає, що всі
заходи та програми, які реалізовувалися в Україні
минулого року, були направлені для дітей та заради
дітей при безпосередній їх участі. 

На виконання Указу Президента України "Про
першочергові заходи щодо захисту прав дітей" Уряд
розробив план дій та здійснив ряд заходів щодо пок4
ращення становища дітей, посилення захисту їхніх
прав та інтересів.  

Урядом України затверджено Державну програ4
му подолання дитячої безпритульності і бездогляд4
ності на 200642010 роки. 

Вперше в історії незалежної України з  Держав4
ного бюджету 2006 року виділено 20 млн. грн. для
подолання дитячої бездоглядності і безпритульності

Утворено Державний департамент з усиновлен4
ня та захисту прав дитини та затверджено положен4
ня про нього.

Відбулася зміна функцій і повноважень служб у
справах неповнолітніх. 

Розроблено "Національний план дій щодо
реалізації конвенції ООН про права дитини на 20064
2016 рр.".  

Видано Державну щорічну доповідь про стано4
вище дітей в Україні, яка називається "Соціальний
захист дітей4сиріт та дітей, позбавлених батьківсь4
кого піклування: досвід реформи". 

На сьогодні з метою запобігання відмовам від
новонароджених дітей в Україні працює 6 Центрів
матері  і дитини, закінчується  їх створення ще в трьох
областях.

Розпочато реформу інтернатних закладів та
поширення сімейних форм виховання, а отже,
відбулися зміни форм роботи з дітьми в сфері захисту
дитинства. Вони базуються на основі розвитку
сімейних форм виховання, створенні альтернативних
закладів нового типу. 

З державного бюджету запроваджено фінансу4
вання прийомних сімей і дитячих будинків сімейного
типу – це створило нові можливості для збільшення
кількості прийомних сімей і дитячих будинків сімей4
ного типу та обсягів фінансування на одну дитину. 

Кількість прийомних сімей зросла на 300% за
минулий рік.

Кількість будинків сімейного типу зросла на 40% у
2006 році. 

В 2006 було значно активізовано національне
усиновлення – дітей почали приймати в сім’ї і стави4
тися до них, як до своїх рідних. 

У цілому, по Україні ріст рівня національного
усиновлення у 2006 році зріс на  6%. 

Протягом "тематичного" року дах над головою і
нові родини знайшли більше 1,5 тисячі маленьких
українців – їх було довірено виховувати прийомних
батькам та батькам вихователям.  

Кількість дітей, влаштованих у сім’ї в Україні у 2006
році порівняно з 2005 роком зросла в 10 разів. 

З інтерв’ю з екс4Міністром України у справах сім’ї, молоді
та спорту Юрієм Павленком, доповіді на засідання колегії
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
«Про проведення в Україні у 2006 році Року захисту прав
дитини» та виступу Президента України Віктора Ющенка
на Всеукраїнській нараді „З любов’ю і турботою про
дітей”.
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Права дитини – це забезпечені державою можливості
задоволення життєвих потреб та інтересів, що підкреслюють її
неповторність як людської особистості. Діти володіють цілою
низкою прав, та є одне, про яке юні громадяни завжди відгукуються
з хвилюванням і гордістю, – право участі.

Саме в Конвенції ООН про права дитини уперше з'явилося
положення про те, що дорослі повинні враховувати думку і погляди
дітей, якщо приймаються будь4які рішення в інтересах дітей.
Відповідно до Конвенції, участь є моральним і юридичним правом
для всіх дітей, воно свідоме, добровільне і не може бути
примусовим. 

Зокрема, у статті 12 Конвенції міститься положення: "Держави4
учасники забезпечують дитині, здатній сформувати свої власні
погляди, право вільно виражати ці погляди з усіх питань, що
зачіпають дитину, причому поглядам дитини приділяється належна
увага у відповідності з віком і зрілістю дитини". А у статті 13 Конвенції
підкреслюється: "Дитина має право вільно висловлювати свою
думку; це право включає свободу шукати, отримувати і передавати
інформацію та ідеї будь4якого роду, незалежно від кордонів, в усній,
письмовій або друкованих формах, у формі витворів мистецтва або
за допомогою засобів на вибір дитини".

Участь дітей, залучення їх до прийняття рішень 4
один із пріоритетів діяльності Представництва
благодійної організації "Кожній дитині" в Україні, а
також проекту ЄС "Розвиток інтегрованих
соціальних служб для вразливих сімей і дітей"
зокрема. 

Одним із прикладів цього стало залучення
дітей4лідерів Вишгородського району Київської
області до обговорення Попередніх рекомендацій
ООН щодо застосування і умов надання
альтернативної опіки. Цей документ має на меті
покращити виконання положень Конвенції ООН
про права дитини. Він розроблений для
заохочення урядів різних країн підвищити свою
відповідальність за долю дітей. Дискусія точилася
навколо основних положень, фундаментальних
принципів, зрозумілих і близьких дітям питань. 

Цікаво було простежити, чи усвідомлюють діти,
що таке сприятливе, захищене і турботливе
оточення для дитини? Відповіді виявилися дуже
глибокими і різноплановими: 

"Сприятливе середовище –  це коли у
дитини є сім'я, всі умови для її розвитку". 

"Це коли батьки подають дітям гарний
приклад".

"Це – сім'я, розвиток, достаток".

"Це коли поважається думка і бажання
дитини".

"У такому середовищі всі прагнуть захисти4
ти дитину від негативних явищ: розказують і
показують, що трапляється з дітьми, які
поводять себе безпечно".

"Це коли дитина знає свої права. Коли про
ці права знають дорослі. Коли держава
дотримувалася цих прав". 

"Це коли знаєш про небезпеку, які тебе
чекає і можеш її попередити". 

"Турботливе середовище пов'язане з
душею".

Одне з положень Попередніх рекомендацій
ООН щодо застосування і умов надання альтерна4
тивної опіки говорить: "Діти, позбавлені належної
батьківської опіки чи за умов її відсутності, особ4
ливо ризикують залишитися без турботливого
оточення". Учасники дискусії висловили свою
позицію щодо нього так: 

"Ніякий вихователь, директор не замінить
рідну маму чи тата, тому дитина,
позбавлена батьківської опіки, переживає
глибоку травму". 

"В інтернатах вихователь не може полюбити
кожного, всім приділити увагу".

"Такі діти виростають з низькою
самооцінкою".

Нас цікавило, чи погоджуються діти з тверджен4
ням, що "… сім'я є природним середовищем для
розвитку, добробуту і захисту дітей, тому зусилля
мають спрямовуватися передусім на те, аби
залишити дитину під батьківським доглядом або
повернути її під опіку батьків". Ось як свою позицію
висловили діти:

"Якщо  дитину  все  ж  потрібно  забрати із
сім'ї, це має бути тимчасовим явищем. У цей
час слід працювати з батьками: лікувати їх,
вчити, допомагати".

"Найкраще середовище для дитини – сім'я,
якщо дитина не знатиме, що це таке, вона
не зможе створити свою".

Обговорюючи документ, було поставлено
запитання: Чому саме для маленьких діток (до 34х
років) так важливо рости (розвиватися) у сім'ї?
Відповіді дітей такі: 

"У цей період діти вперше пізнають світ і
важливо, щоб сприйняття було позитивним".

"До 3 років дитина особливо потребує
любові".

"Дитина розвивається, коли з нею
спілкуються мама і тато".

Жанна Петрочко,
експерт з соціальної роботи
Проекту ЄС "Розвиток інтегрова4
них соціальних служб для
вразливих сімей і дітей", кандидат
педагогічних наук.

УЧАСТЬ У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ –

НЕВІД'ЄМНЕ ПРАВО КОЖНОЇ ДИТИНИ



www.everychild.org.ua

№1 (6), 2007

15

Учасники дискусії підтримали ідею й завдання
урядів країн щодо впровадження політики,
спрямованої на підтримку, збереження сім'ї та
повернення дітей із інтернатних закладів  у свої
сім'ї. Розмірковуючи щодо реінтеграції дитини в
сім'ю, діти апелювали до положень Конвенції ООН
про права дитини: 

"Ніхто не має права робити між нами
розходження лише тому, що ми належимо
до різних статей, національностей,
розмовляємо різними мовами, ходимо в
різні церкви".

"Коли вирішується будь4яке питання
стосовно дитини, насамперед, потрібно
запитати її, чи хоче вона іти в інтернат, чи
навпаки, повертатися додому".

"Може для когось з дітей буде складно
знову опинитися в сім'ї, для цього потрібен
час. Важливо не підганяти дитину".

"Потрібно ще запитати батьків, чи хочуть
вони, щоб дитина повернулася; чи не будуть
більше пити чи гуляти".

Дітям із Вишгородського району було задано
запитання: "Чи погоджуєтеся ви з думкою, що
постійні зміни місця передання дитини шкодять її
розвитку (біологічна сім'я, будинок дитини, інтер4
натний заклад, прийомна сім'я і тд.)? Думки були
такі:

"Це дуже впливає на психіку. Дитина
переживає стрес, шок".

"Діти перетворюються у "перекотиполе".

"У дітей виробляється відчуття, що їх у будь4
яку хвилину можуть покинути".

"Діти не мають відчуття дому".

Усі учасники дискусії одноголосно відзначили,
що: 

"Брати і/чи сестри в принциповому порядку
не повинні розлучатися при направленні в
інтернатні заклади".

"Дитина4сирота буде знати і відчувати, що в
неї є рідна кровиночка, –4 це її підтримає".

"Рідні брати чи сестри йдуть по житті як дві
рідні душі".

"Сестра чи брат для дитини4сироти – це
опора в житті".

"Діти, позбавлені батьківської опіки, можуть і
не знати, що у них є рідні брат чи сестра, а
це злочин проти дитини".

Водночас діти сказали, якщо брати і сестри не
хочуть підтримувати зв'язки між собою, їх потрібно
переконати змінити таку позицію. 

Кого ж можуть залишити байдужими такі щирі й
не за віком глибокі слова дітей з питань, на які
інколи навіть дорослі не можуть дати відповідь?
Нам треба навчитися слухати дітей, чути їх і
розуміти. Ми маємо створити всі умови для
формування у юних громадян навичок участі, адже
це – фундамент набуття життєвого досвіду. Можли4
вість висловити свою думку і погляди, відстояти
свою точку зору і захистити себе дає дитині впев4
неність і самоповагу. І що надзвичайно важливо, у
теперішній складний час протиріч, криз, участь

дитини є чинником для усвідомлення нею  своїх
прав та прав інших людей. Після закінчення обго4
ворення діти пишалися своєю участю в обговорен4
ні Попередніх рекомендацій ООН щодо застосу4
вання і умов надання альтернативної опіки. Цим
вони на ділі довели, що "голос дитини має бути
почутим", і думка дітей заслуговує на увагу. 
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У молодому мальовничому місті народилася чудова
зірочка, мамина донечка – Іриночка. Чого ж іще бажати
щасливій родині?! Катерина Ярославівна вже мала двох
доньок – Олену, дев'яти років та Надію – трьох. А тепер у
їхній невеликій кімнаті в гуртожитку з'явилася ще одна
дзвінкоголоса сестричка. Ірочка4Зірочка – так ніжно
називала мама донечку.

На момент народження третьої доньки Катерина була на
обліку в центрі зайнятості. З батьком дітей перебувала в
цивільному шлюбі, тому і мала статус одинокої матері щодо
своїх трьох дітей. Незабаром Катерина отримала
трикімнатну  квартиру. Начебто й можна було порадіти, але
зла хвороба змусила занепокоїтись всю її родину. В

листопаді Катерині був поставлений страшний діагноз – онкологічне захворювання.
З цього часу в сім'ї мало хто пам'ятає посмішки та веселощі…

До служби підтримки сім'ї при Славутицькому
міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді (ЦСССДМ) сім'ю скерував директор житлово4
комунального центру через відсутність прописки та
заборгованості за квартиру. Було повідомлено, що
мама знаходиться в онкологічному диспансері – діти
залишилися самі... Працівники служби в цей же день
двічі відвідали  сім'ю. Перше, що їх вразило – це те, що
двері відчинила хвора шестирічна Надійка. Вона вже
другий день не відвідувала школу.  

На період хвороби матері за дітьми доглядав батько:
прибирав у квартирі, готував дітям їсти, проводив
дрібний ремонт. На допомогу, мов пташки, злетілися
рідні сестри Катерини. Старша сестра Віра забрала
найменшу Ірочку4Зірочку до себе в сім'ю, середня
Галина постійно доглядала хвору та навідувалась до
племінниць.

Вже наступного тижня було підписана угоду про
співпрацю, і почалась копітка робота соціального
працівника:

Все робилося швидко, дотичні організації ставилися
з розумінням, адже дохід сім'ї складався лише із
виплат Катерині як одинокій матері та державної
допомоги по догляду за дитиною до 34х років,
натомість лікування потребувало значних коштів.
Паралельно соціальний працівник проводив
психологічні консультації та бесіди, адже дівчаткам
так були потрібні увага, тепло й розуміння…

Під Новий рік подарунком для сестричок  стало
повернення мами з лікарні. За дорученням Славу4
тицького міського голови  з новорічними пода4
рунками (грошова допомога, іграшки) до дівчаток
завітала голова ради опіки та піклування, а Оленка
отримала запрошення на свято  Новорічної ялинки
до Києва. 

Проте стан здоров'я мами погіршувався з кожним
днем. Сім'я продовжувала жити, а служба підтримки
сім'ї (СПС) разом із головою Міської асоціації

багатодітних сімей вже готувала документи для
відпочинку Надійки на зимових канікулах в Іспанії.
Ірочці на Новий рік  у своєї тьоті Віри було  затишно, як
вдома, але часто сумувала за сестрами та мамою.
Через два тижні стан здоров'я Катерини погіршився,
і її було госпіталізовано до міської лікарні..  

29 січня Надію з Іспанії зустрічали тато та старша
сестра, мами вдома не було. По приїзді дівчатка
одразу ж відвідали маму, і так було на другий день, –
біля маминого ліжка зібралась майже вся родина,
не підозрюючи, що це їхня остання зустріч.  31 січня
Катерини Ярославівни не стало. Так і не встигла
Ірочка4Зірочка повідати  маленькі секрети своїй
мамі.

Сім'я завжди знаходилась в полі зору СПС, яка
відстежувала надання всіх допомог та виплат.
Вчасною була допомога сім'ї і від Представництва
благодійної організації "Кожній дитині" в Україні. Після

• Допомога в оформленні субсидії
• Підготовка документів на приватизацію квартири на 34х дітей та матір
• Оформлення одноразової матеріальної допомоги
• Подача документів на оформлення державної соціальної допомоги
як малозабезпеченій сім'ї

ЩАСТЯ РОБИТИ
ЛЮДЯМ ДОБРО



Батько під час зустрічі на запитання соціального
працівника: "Як ви справляєтесь з дівчачим бата4
льйоном?" відповів: "А мені не важко, бо в кожної є
обов'язки: Олена  допомагає готувати обід, Надія
забирає Ірочку із садочка, а ще дуже дуже лю4
бить прибирати у кімнаті. Ірочка по праву наймолодшої доньки любить гратися м'якими іграшками та
бавитися з розмальовками. Дівчатка мріють бути хорошими та добрими людьми в житті, а Олена по
секрету зізналась соціальному працівнику: "Хочу як ви допомагати людям". 

Славутицький міський центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді (ЦСССДМ)

Центр розпочав свою роботу  в складі одного працівника 4
директора Сердюк Ніни Петрівни. Служба підтримки сім'ї
(СПС) працює з 1 грудня 2004 року, у її штаті з'явилися двоє
соціальних працівників за угодою з ПБО "Кожній дитині" в
Україні: Любов Іванівна Рубаха, Любов Миколаївна Житник;
завідуюча сектором соціальних служб ЦСССДМ Алла
Іванівна Божок.

На сьогоднішній день центр має позитивний імідж у місті,
незважаючи на його дуже розвинуту соціальну
інфраструктуру. За період роботи служби  було взято під
соціальний супровід близько 50 сімей. Доказом є визнання
та тісна співпраця  всіх організацій, установ, підприємств
міста, а також численні подяки від клієнтів центру. Без
співпраці й підтримки Представництва благодійної
організації "Кожній дитині" в Україні служба підтримки сім'ї не
мала б такого рівня та іміджу в місті. Щиро дякуємо!  
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Батько часто дякує службі підтримки сім'ї та радить іншим сім'ям звертатись до нас
по допомогу. А ми можемо сказати відверто: яке щастя, що маємо можливість
робити людям добро, допомагати, підтримувати! Може, це – навіть не професія, а
стан душі, що приносить людям користь і дає змогу радіти за хоч невеличке щастя в
очах отих сестричок: Олени, Надії та Ірочки4Зірочки… Сподіваємось, що в цій родині
буде завжди гармонія, добро, затишок, злагода.

смерті матері діти тимчасово були поміщені до
дитячого будинку, а батько вирішив встановити
батьківство та жити разом з дітьми. Вже 1 вересня
щасливий тато проводжав Олену та Надію до школи,
а Ірочку до дитсадка.

Супровід сім'ї вже давно закінчено, та дружба зі
службою підтримки сім'ї Славутицького ЦСССДМ
продовжується і сьогодні. 

• Надійка  вже третій рік їздить до Іспанії
в сім'ю, яка, як каже сама дівчинка,
стала для неї другою родиною 
• Олена постійно оздоровлюється в
Криму
• За клопотанням СПС навчання
дівчаток іноземній мові оплачується на
пільговій основі
• Постійно надається адресна гума4
нітарна допомога
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ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

?

?

?

?

На запитання читачів
відповідає Олександр
Винников, юрист, експерт з
юридичних питань проекту
ЄС "Розвиток інтегрованих
соціальних служб для
вразливих сімей і дітей".

1. Хто здійснює
влаштування дитини після
скасування усиновлення,
якщо дитина до усинов/
лення проживала в іншому

районі?

Згідно з ч. 3 ст. 239 Сімейного кодексу після
скасування усиновлення дитина передається за
бажанням батьків або інших родичів цим особам, а
якщо це неможливо 4 на опікування органу опіки та
піклування. Якщо усиновлення було скасовано на
підставі його суперечності інтересам дитини та
неможливості забезпечення їй сімейного виховання,
дитина зберігає право проживання у житловому
приміщенні, в якому вона проживала після
усиновлення (ч.4 ст. 239 СК). 

Оскільки суд мав приймати рішення про
скасування усиновлення за обов'язкової участі
органу опіки та піклування за місцем проживання
дитини, який мав подати висновок щодо розв'язання
спору (ст. 19 СК), то переважний обов'язок щодо
влаштування дитини до батьків чи інших осіб, які
бажають проживати з дитиною та брати участь у її
вихованні, належить саме органу опіки та піклування
за місцем проживання дитини на момент
скасування усиновлення.

Крім того, влаштування дитини до закладу для
дітей4сиріт або дітей, позбавлених батьківського
піклування, не позбавляє органи опіки та піклування і
за місцем проживання дитини, і за місцем її
походження від обов'язку продовжувати діяльність
щодо реалізації права цієї дитини на сімейне
виховання (ст. 6 закону "Про забезпечення
організаційно4правових умов соціального захисту
дітей4сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування" № 23 від 13.01.2005 р.)

2. Яке житло закріплювати за дітьми, залише/
ними в пологових відділеннях невідомими громадя/
нами, якщо в районі державне житло не будується?

Якщо дитина буде влаштована в дитячий заклад,
треба зважати на те, що з 1 січня 2007р. набирає
чинності Закон "Про житловий фонд соціального
призначення" № 3334 від 12.01.2006 р. та відповідні
зміни до Житлового кодексу. Згідно зі ст. 13 цього
закону орган місцевого самоврядування 4 за заявою
опікуна дитини або органу опіки та піклування 4 має
взяти дитину, для якої соціальне житло є єдиним
місцем проживання, на соціальний квартирний
облік та одночасно прийняти рішення про надання
цій дитині житлового приміщення у соціальному
гуртожитку на протягом усього терміну перебування
на соціальному квартирному обліку. 

Діти4сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування, мають право на позачергове отримання
квартир або одноквартирних будинків із житлового
фонду соціального призначення протягом місяця
після закінчення перебування у дитячих закладах
(абзац 7) ч.1 ст. 11 закону). 

3. В якому випадку дитина підлягає усиновлен/
ню? Батько позбавлений батьківських прав, а мати
визнана судом недієздатною.

Згода батьків, які визнані судом недієздатними
або позбавлені батьківських прав, на усиновлення
дитини не вимагається (ст. 219 СК). Якщо над матір'ю

дитини встановлено опіку, потрібна письмова згода
опікуна або органу опіки та піклування на
усиновлення дитини, але в інтересах дитини суд має
право прийняти рішення про усиновлення без згоди
опікуна матері або органу опіки та піклування (ст. 221
СК).

Громадяни України, які бажають усиновити
дитину, звертаються з письмовою заявою до служб у
справах неповнолітніх за місцем свого проживання
та додають документи, вказані в п. 9 Порядку
ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені,
осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення
нагляду за дотриманням прав дітей після
усиновлення (Постанова КМУ 1377 від 28.08.2003 р.).
Втім, особа, яка бажає усиновити дитину, може
особисто подати заяву про усиновлення дитини
безпосередньо до суду (ст. 223 СК). Для прийняття
рішення про усиновлення суд має враховувати
істотні обставини: стан здоров'я, матеріальне
становище, сімейний стан, умови проживання,
ставлення до виховання дитини; мотиви усиновлення;
особу дитини та стан її здоров'я; ставлення дитини
до особи усиновлювача (с. 224 СК). Переважне
право на усиновлення мають громадяни України,
щодо цього конкретного питання, в сім'ї яких
виховується дитина або які є родичами дитини (ст.
213 СК). Згода дитини на усиновлення не потрібна,
якщо вона проживає у сім'ї усиновлювачів та вважає
їх своїми батьками, або за віком чи станом здоров'я
не усвідомлює факту усиновлення (ст. 218 СК). 

Треба зважати також на те, що згідно зі ст. 169 СК,
поновлення батьківських прав неможливе, якщо
дитина буде усиновленою, і усиновлення не буде
скасовано або визнано судом недійсним.

4. Дитина/сирота не має права на пенсію по
втраті годувальника (одинока мати, не мала
трудового стажу). Як оформити соціальну пенсію
через управління праці та соціального захисту
населення, якщо дитина перебуває в дитячому
будинку?

Форма заяви про призначення усіх видів
соціальної допомоги 4 в тому числі державної
соціальної допомоги особам, які не мають права на
пенсію, або тимчасової державної допомоги дітям 4
встановлена Наказом Міністерства праці та
соціальної політики № 215 від 08.06.2006 р.

Втім, ст.ст. 93496 закону "Про пенсійне
забезпечення" № 1788 від 05.11.1991 р. щодо
призначення соціальних пенсій дітям4сиротам у разі
втрати годувальника не мають чинності на підставі
закону № 2603 від 31.05.2005 р. Натомість норми
закону "Про державну соціальну допомогу особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам" № 1727
від 18.05.2004 р., які застерігають право дитини4
сироти одержувати державну соціальну допомогу
на весь період перебування на повному
державному утриманні, поширюються на дітей4
інвалідів, а тимчасова державна допомога дітям
відповідно до ст. 181 СК призначається, якщо місце
проживання батьків невідоме, або вони ухиляються
від сплати аліментів, або не мають можливості
утримувати дитину. 

Тимчасова державна допомога не
призначається на дітей, які перебувають під опікою
та піклуванням або на повному державному
утриманні (пункт 4 Постанови КМУ № 189 від
22.02.2006 р.).

Свої запитання, що стосуються практикуму
сімейного права в сфері захисту прав дитини,
надсилайте на адресу редакції або електронною
поштою info@everychild.kiev.ua з приміткою
"Консультації юриста". Завжди будемо раді Вам
допомогти!
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