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СОС дитячі міСтечКА 
(SOS ChIldREn‘S VIllagES)
- неурядова, нерелігійна організація, яка ставить за мету 
своєї діяльності захищати інтереси дітей і безпосередньо 
надає послуги в галузі опіки, освіти, охорони здоров’я 
для дітей, позбавлених батьківського піклування і 
таких, що мають ризик втрати батьківського піклування. 
Організація також сприяє розвитку потенціалу осіб, що 
опікуються дітьми, їх родин та громади для забезпечення 
належного догляду.

Організація була заснована 1949 року і нині охоплює 
своєю діяльністю 133 країни, керуючись принципами 
Конвенції Об’єднаних націй про права дитини.

www.sos-childrensvillages.org 

З 2003 року МБО «БФ «СОС Дитячі містечка» реалізує 
свої комплексні програми в Україні, зокрема у м. Києві, 
Київській та Луганській областях.

www.sos-ukraine.org

міЖНАРОдНА СОціАльНА 
СлуЖБА (ISS) 
Міжнародна соціальна служба (ISS) допомагає окремим 
особам, дітям і родинам, які зіткнулися з проблемами 
соціального характеру на території двох або більше 
країн унаслідок міжнародної міграції. Ця міжнародна 
неприбуткова організація, заснована у 1924 році, наразі 
активно працює у 140 країнах світу, надаючи свої 
послуги понад 50 тисячам громадян.

Спеціалісти ISS накопичили неабиякі знання та 
досвід у галузі усиновлення, а у ширшому сенсі – у 
сфері запобігання залишенню дітей, забезпечення 
їх влаштування та підтримки біологічних родин, 
гарантування поваги до прав дітей, які проживають в 
інтернатах і прийомних сім’ях.

www.iss-ssi.org
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пеРедмОвА

Мільйони дітей у всьому світі позбавлені батьківського піклування або наражаються 
на такий ризик, стикаючись у повсякденному житті з дуже серйозними проблемами, 
що можуть спричинити тривалі та значущі наслідки навіть у дорослому житті.

Після моніторингу виконання Конвенції ООН про права дитини (КПД ООН) члени Комітету ООН 
з прав дитини дійшли висновку, що країни не цілком розуміють багато проблем, які впливають 
на дітей та їхні родини, а тому їх не враховують у розробці політики й у практичній діяльності.

Визнання такої невідповідності між правами дитини та реаліями їх застосування на місцях 
надихнуло Комітет на проведення у 2005 році Дня загального обговорення, присвяченого 
проблемам дітей, позбавлених батьківського піклування. В результаті цього заходу Комітет 
підготував ключові рекомендації, закликаючи міжнародну спільноту держав-учасниць, організації 
системи ООН, НУО, експертів, науково-дослідницькі та професійні організації спільними 
зусиллями розробити низку міжнародних стандартів, які стануть справжніми експертними 
керівними принципами для держав та уповноважених органів із питань виконання КПД ООН.

Комітет вдячний за високу оцінку Керівних принципів щодо альтернативного догляду за 
дітьми та їх визнання учасниками Сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй 
20 листопада 2009 року, присвяченої 20-й річниці прийняття Конвенції про права дитини. 
Цей документ, підготовлений на заклик Комітету 2005 року, є безпосереднім результатом 
п’яти років невтомної праці, що включала активні консультації та переговори.

Я хотіла б висловити свою вдячність уряду Бразилії за його ініціативність у скликанні 
Групи друзів і за невпинну працю заради забезпечення загального визнання Керівних 
принципів щодо альтернативного догляду за дітьми. Звичайно, цього не вдалося б досягнути 
без підтримки громадських організацій та інших партнерів, зокрема женевської Робочої 
групи НУО, що опікується проблемами дітей, позбавлених батьківської турботи.

Від імені комітету ООН з прав дитини дозвольте висловити найщиріші сподівання, що Керівні 
принципи щодо альтернативного догляду за дітьми стануть цінним дороговказом для впровадження 
положень КПД ООН, та підтримати це видання як перший крок до поширення Керівних принципів.

Професор Янгхі Лі (Yanghee Lee)
Голова Комітету ООН з прав дитини

Сеул, Корея
20 листопада 2009 року
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вСтуп

20 листопада 2009 року, відзначаючи 20 річницю прийняття Конвенції Організації Об’єднаних Націй 
про права дитини (КПД ООН), Генеральна Асамблея ООН офіційно ухвалила Керівні принципи щодо 
альтернативного догляду за дітьми. Ми, «СОС Дитячі Містечка», та Міжнародна соціальна служба 
щиро і з ентузіазмом вітаємо цей новий міжнародний рамковий документ, адже він створює потенційні 
можливості для подальшого просування дитячих прав і покращення життя мільйонів дітей, їхніх родин 
і громад у всьому світі. Для забезпечення його поширення та підтримки впровадження це видання 
пропонує повний офіційний текст Керівних принципів щодо альтернативного догляду за дітьми 
(Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/64/142) і надає питання для роздумів стосовно низки 
ключових змістовних напрямків, викладених у Керівних принципах.

дОвідКОвА іНФОРмАція
Керівні принципи щодо альтернативного догляду за дітьми були створені в результаті визнання існування 
значних прогалин і недоліків у впровадженні КПД ООН відносно мільйонів дітей планети, які втратили 
чи ризикують втратити батьківське піклування. Міжнародне співтовариство дійшло висновку, що 
задля усунення цих недоліків необхідно розробити Керівні принципи щодо альтернативного догляду за 
дітьми. Вони є результатом п’ятирічної кропіткої праці – дискусій і переговорів між Комітетом ООН з 
прав дитини, урядами країн на чолі з Бразилією, ЮНІСЕФ, експертами та науковцями, представниками 
неурядових організацій і, що найважливіше, молодими людьми з досвідом альтернативного догляду.

КлЮчОві пРиНципи
Керівні принципи щодо альтернативного догляду за дітьми вказують на необхідність запровадження 
відповідної політики і практики на основі двох головних принципів: необхідності та доцільності. В основі 
принципу необхідності лежить прагнення всіляко підтримувати дітей у тому, щоб вони залишалися й 
отримували піклування у своїх родинах. Вилучення дитини з власної сім’ї має бути останнім засобом, і 
перед прийняттям будь-якого рішення такого роду потрібно здійснити ретельну оцінку із залученням усіх 
зацікавлених сторін. Що стосується принципу доцільності, то Керівні принципи щодо альтернативного 
догляду за дітьми визначають цілу низку різноманітних варіантів альтернативного догляду. Кожна 
дитина, яка потребує альтернативного догляду, має особливі вимоги до, наприклад, короткострокового чи 
довгострокового догляду або спільного перебування братів і сестер. Обраний варіант догляду повинен чітко 
відповідати індивідуальним потребам дитини. Доречність влаштування слід регулярно переглядати відносно 
необхідності продовження альтернативного догляду та можливості повернення дитини до своєї сім’ї.

яК виКОРиСтОвувАти це видАННя
У кожному розділі Керівних принципів щодо альтернативного догляду за дітьми Ви знайдете питання, 
що стосуються національної політики. І хоча перелік цих питань не вичерпний і вони не є частиною 
офіційного тексту, їхня мета – заохотити національних учасників до розмірковувань стосовно 
впровадження ключових положень Керівних принципів щодо альтернативного догляду за дітьми на 
національному рівні. Керівні принципи щодо альтернативного догляду за дітьми зможуть змінити на 
краще життя дітей, їхніх родин і громад тільки тоді, коли написане буде втілене в життя. І ми готові до 
того, щоб перетворити слова на дії.

Жан Аюб (Jean Ayoub), 
генеральний секретар,
Міжнародна соціальна служба (ISS)

Ріхард Піхлер (Richard Pichler), 
генеральний секретар,
SOS Children’s Villages International
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I. метА
1 Ці Керівні принципи мають на меті вдосконалити 
впровадження Конвенції про права дитини і відповід-
них положень інших міжнародних документів, що сто-
суються захисту та благополуччя дітей, позбавлених 
батьківського піклування, чи тих, кому загрожує його 
втрата. 

2 Ці Керівні принципи, спираючись на міжнародні до-
кументи та враховуючи знання і досвід у цій сфері, що 
дедалі збільшується, вмістили бажані орієнтири для по-
літики та практики. Вони призначені для широкого роз-
повсюдження серед усіх, хто безпосередньо чи опосеред-
ковано займається питаннями альтернативного догляду, 
і, зокрема, покликані:
(a) підтримати зусилля, спрямовані на утримання або по-

вернення дітей під опіку своїх сімей, або – якщо це не-
можливо – на пошук інших належних і довгочасних 
рішень щодо догляду за дітьми, включаючи усинов-
лення або кафалу згідно з ісламським правом;

(b) вживати заходів для того, щоб у період пошуку таких 
довгочасних рішень або у випадках, коли такі рішен-
ня неможливі чи не відповідають найкращим інтере-
сам дитини, виявлялися і забезпечувалися найбільш 
придатні форми альтернативного догляду за дитиною 
в умовах, які сприятимуть її повному та гармонійно-
му розвитку;

(c) надавати допомогу та підтримку урядам стосов-
но більш якісного виконання ними своїх обов’язків і 
зобов’язань у цій сфері, враховуючи економічні, соці-
альні та культурні умови, що існують у кожній дер-
жаві, та

(d) спрямовувати політику, рішення та діяльність усіх за-
цікавлених сторін, що опікуються питаннями соці-
ального захисту та добробуту дітей, як у державному, 
так і в приватному секторі, включаючи громадянське 
суспільство.

II. зАГАльНі пРиНципи 
тА пеРСпеКтиви

a. дитиНА тА Сім’я 

3 Оскільки сім’я є основоположним елементом суспільства і 
природним середовищем, що забезпечує зростання, благопо-
луччя та захист дітей, зусилля повинні бути спрямовані на-
самперед на те, щоб дитина мала можливість залишатися під 
опікою своїх батьків чи повернутися під їхню опіку, або – у 
відповідних випадках – інших близьких родичів. Держава по-
винна вживати заходів для того, щоб сім’ї мали доступ до від-
повідних форм підтримки при здійсненні опіки над дітьми.

4 Кожна дитина та молода людина повинна жити в се-
редовищі, що забезпечує її підтримку, захист і догляд, 
а також сприяє повному розкриттю її потенціалу. Діти, 
які не відчувають достатнього батьківського піклуван-
ня або взагалі його позбавлені, наражаються на особливу 
небезпеку залишитися без таких умов виховання.

5 У випадках, коли власна сім’я дитини неспроможна на-
віть за умов належної підтримки забезпечувати адекват-
ний догляд за дитиною, залишає дитину або відмовляється 
від неї, держава несе відповідальність за захист прав дити-
ни та забезпечення відповідного альтернативного догляду 
спільно з компетентними місцевими органами і належним 
чином уповноваженими організаціями громадянського 
суспільства або через них. В обов’язки держави входить 
здійснення через її компетентні органи нагляду за безпе-
кою, благополуччям та розвитком дитини, переданої в умо-
ви альтернативного догляду, а також регулярна перевірка 
відповідності догляду, що надається, належним вимогам. 

6 Усі рішення, ініціативи та підходи, на які поширюєть-
ся сфера дії цих Керівних принципів, повинні приймати-

КеРівНі пРиНципи 
щОдО АльтеРНАтивНОГО 
дОГляду зА дітьми

6 КеРівНі пРиНципи щОдО АльтеРНАтивНОГО дОГляду зА дітьми



ся та реалізовуватися в індивідуальному порядку, насампе-
ред з метою гарантування безпеки та захищеності дитини, 
а також ґрунтуватися на найвищих інтересах і правах кон-
кретної дитини відповідно до принципу недискримінації та 
з урахуванням гендерних особливостей. При цьому необ-
хідно повністю дотримуватися права дитини на отримання 
консультацій і належним чином враховувати її думку від-
повідно до рівня її розвитку та забезпечувати їй доступ до 
будь-якої потрібної інформації. Необхідно докладати всіх 
зусиль для того, щоб такі консультації та надання інформа-
ції здійснювалися мовою, якій віддає перевагу сама дитина. 

7 При застосуванні цих Керівних принципів визначення 
найвищих інтересів дитини повинно бути спрямоване на 
вироблення комплексу дій в інтересах дітей, позбавлених 
батьківського піклування, чи тих, кому загрожує його 
втрата, що найкраще відповідатиме забезпеченню їхніх 
потреб і прав, враховуючи всебічне та персональне спри-
яння реалізації їхніх прав у своїй сім’ї, у соціальному та 
культурному оточенні, та їхній статус як суб’єкта права 
на момент його визначення і в довгостроковій перспекти-
ві. Процес такого визначення повинен спиратися, зокре-
ма, на право дитини бути вислуханою та враховувати її 
думку відповідно до віку та зрілості дитини.

8 Державам необхідно розробляти та впроваджувати комп-
лексну політику забезпечення добробуту і захисту дитини в 
рамках їхньої загальної соціальної політики та політики роз-
витку людського потенціалу, звертаючи увагу на покращення 
чинної системи надання альтернативного догляду та відобра-
жаючи положення, що містяться у цих Керівних принципах.

9 У межах зусиль, спрямованих на запобігання 
роз’єднанню дітей з їхніми батьками, державам необхідно 
намагатися забезпечувати належні та культурно обумов-
лені заходи, покликані:
(a) підтримувати сімейні осередки піклування, функціо-

нування яких ускладнюється такими чинниками як ін-
валідність, наркоманія та алкоголізм, дискримінація сі-
мей представників корінних народів і меншин, а також 
ситуаціями збройних конфліктів чи іноземної окупації;

(b) забезпечувати належний догляд і захист уразливих ді-
тей, наприклад, дітей-жертв жорстокого поводження та 
експлуатації, покинутих дітей, дітей, які живуть на вули-
цях, позашлюбних дітей, дітей без супроводу чи відосо-
блених дітей, переміщених дітей і дітей-біженців, дітей 
трудових мігрантів, дітей осіб, які шукають притулку, 
дітей, котрі живуть із ВІЛ/СНІДом та іншими серйозни-
ми захворюваннями або які постраждали від цих хвороб.

10 Необхідно докладати особливих зусиль для подолання 
дискримінації на підставі будь-якого статусу дитини чи її 
батьків, включаючи бідність, етнічну приналежність, ре-
лігію, стать, розумову чи фізичну інвалідність, ВІЛ/СНІД 
чи інші серйозні захворювання фізичного або психічно-
го характеру, факт народження поза шлюбом, соціально-
економічну стигматизацію та усі інші ознаки й обстави-
ни, що можуть стати приводом для відмови від дитини та/
або відібрання дитини. 

B. АльтеРНАтивНиЙ дОГляд

11 Усі рішення, що стосуються альтернативного догляду, 
необхідно приймати з урахуванням того, що дитину кра-
ще розміщувати якнайближче до місця її звичайного про-
живання, щоб полегшити контакт дитини зі своєю сім’єю 
і сприяти потенційній реінтеграції, а також мінімізувати 
розрив з її освітнім, культурним і соціальним середовищем.

12 Рішення стосовно дітей у ситуації альтернативного до-
гляду, у тому числі неформального, необхідно приймати 
з урахуванням важливості забезпечення дітей стабільною 
домівкою та задоволення їхньої основної потреби в під-
тримці безпечного та стійкого зв’язку з опікунами (піклу-
вальниками), де зазвичай головною метою є постійність.

13 З дітьми слід поводитися з повагою та гідністю; вони 
повинні бути надійно захищені від жорстокого поводжен-
ня, нехтування та усіх форм експлуатації як з боку тих, 
хто забезпечує догляд, так і з боку ровесників і третіх 
осіб, у будь-якому середовищі, де ці діти перебувають під 
доглядом.

14 Вилучення дитини з сім’ї повинно розглядатися як 
крайній засіб і бути, якщо це можливо, тимчасовим і нетри-
валим. Рішення щодо вилучення повинні регулярно пере-
глядатися, і повернення дитини під батьківське піклуван-
ня після того, як будуть ліквідовані чи зникнуть первинні 
причини вилучення, має відповідати найвищим інтересам 
дитини згідно з оцінкою, передбаченою у пункті 49.

15 Фінансова неспроможність чи матеріальна бідність 
або умови, що безпосередньо чи виключно виникли вна-
слідок бідності, не повинні вважатися єдиною підставою 
для вилучення дитини з-під батьківської опіки, передачі 
дитини в умови альтернативного догляду чи бути завадою 
для її реінтеграції, однак мають розглядатися як сигнал 
про необхідність надання сім’ї потрібної допомоги.
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16 Необхідно приділяти увагу просуванню та забезпе-
ченню усіх інших прав, що мають особливу значимість 
для дітей, позбавлених батьківського піклування, вклю-
чаючи доступ до освітніх, медичних та інших базових по-
слуг, право на ідентичність, свободу релігії чи вірувань, 
право на вибір мови та захист майнових і спадкових прав.

17 Рідні брати та сестри, які живуть разом, не повинні 
роз’єднуватися в результаті їх передачі в умови альтерна-
тивного догляду, за винятком випадків, коли існує явний 
ризик жорстокого поводження або будь-яка інша підстава 
відповідно до найвищих інтересів дитини. У будь-якому 
випадку необхідно докладати всіх зусиль, щоб рідні брати 
та сестри мали можливість підтримувати зв’язок між со-
бою, якщо це не суперечить їхнім бажанням чи інтересам.

18 Визнаючи той факт, що у більшості країн більша час-
тина дітей, залишених без батьківського піклування, пере-
буває під неформальним доглядом родичів чи інших осіб, 
держави повинні намагатися розробляти відповідні засоби, 
що відповідають цим Керівним принципам, щоб забезпечи-
ти благополуччя та захист дітей у ситуаціях такого нефор-
мального догляду, при цьому віддаючи належне культур-
ним, гендерним та релігійним відмінностям і практикам, 
які не суперечать правам та найвищим інтересам дитини.

19 Жодна дитина не повинна залишатися без підтримки 
та захисту законного опікуна (піклувальника) чи іншої 
визнаної відповідальною дорослої особи або компетент-
ного державного органу.

20 Альтернативний догляд не повинен надаватися з осно-
вною метою сприяння досягненню політичних, релігій-
них чи економічних цілей осіб, які піклуються про дитину. 

21 Використання закладів інтернатного типу повинно 
обмежуватися випадками, коли ці умови є придатними, 
необхідними і конструктивними для конкретної дитини і 
такими, що відповідають її найвищим інтересам. 

22 Згідно з поширеною серед експертів думкою альтерна-
тивний догляд за дітьми молодшого віку, особливо у віці 
до 3-х років, повинен надаватися у сімейному середовищі. 
З цього принципу можуть бути винятки, якщо йдеться про 
запобігання роз’єднанню рідних братів і сестер, а також у 
випадках, коли розміщення дитини здійснюється в екстре-
ному порядку або на заздалегідь встановлений і обмежений 
термін із запланованою подальшою реінтеграцією у сім’ю 
чи іншим належним довгостроковим рішенням щодо неї.

пРиНцип НеОБХідНОСті 

Цей принцип чітко відображає превентивну 
роль національної політики та вказує на потре-
бу в ресурсах, необхідних для діяльності служб 
соціальної підтримки, спрямованої на запобі-
гання роз’єднанню дітей та їхніх родин.

чи НАціОНАльНА пОлітиКА...

…чітко визначає, що вилучення дитини з родини 
має бути виключно вимушеною дією або останнім 
засобом?

…вказує, що бідність не може вважатися головним 
виправданням для вилучення дітей з їхніх родин і 
влаштування їх у форми альтернативного догляду?

…забезпечує застосування комплексних критеріїв 
для оцінки спроможності родини дбати про дитину 
в разі виявлення ризиків щодо перебування дитини 
в цій родині?

…пропагує і підтримує розробку та впровадження 
низки відповідних послуг із підтримки сімей у ролі 
запобіжних засобів для забезпечення турботи про 
дітей у їхніх власних родинах?

…гарантує повну участь батьків і дітей у процесі 
прийняття рішень, а також їхню поінформованість 
про власні права, зокрема права на оскарження рі-
шення про вилучення дитини?

…забезпечує освіту для батьків, наприклад для 
батьків-підлітків, та інші види підтримки з метою за-
побігання відмові від дитини?

…гарантує періодичні перевірки стосовно розмі-
щення дитини в будь-яких альтернативних формах 
догляду для оцінки необхідності продовження тако-
го догляду за межами власної родини, а також мож-
ливостей возз’єднання дитини та її родини?
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23 Визнаючи той факт, що заклади інтернатного типу та 
догляд на сімейній основі доповнюють одне одного у забез-
печенні потреб дітей у місцях, де продовжують існувати 
великі інтернатні заклади (інституції) для дітей, необхід-
но розробляти альтернативи в контексті загальної страте-
гії деінституціоналізації з чітко визначеними цілями та за-
вданнями, що уможливить їх поступову ліквідацію. З цією 
метою державам необхідно встановлювати стандарти до-
гляду, щоб забезпечити якість та умови, які сприятимуть 
розвитку дитини, наприклад індивідуальний догляд і до-
гляд у малих групах, а також оцінити існуючі заклади сто-
совно відповідності цим стандартам. Рішення щодо ство-
рення чи дозволу на створення нових інтернатних закладів 
– як державних, так і приватних – необхідно приймати з 
урахуванням завдань і стратегії деінституціоналізації.

заходи для сприяння застосуванню

24 Державам слід у максимальних межах наявних ресурсів 
і у відповідних випадках – у рамках співробітництва з ме-
тою розвитку – своєчасно виділяти людські та фінансові ре-
сурси для забезпечення оптимального і поступового впрова-
дження цих Керівних принципів на своїй території. Держави 
повинні сприяти активному співробітництву між усіма ком-
петентними органами та приверненню пильної уваги до пи-
тань благополуччя дітей і сім’ї всіх міністерств, які безпосе-
редньо чи опосередковано займаються такими питаннями.

25 Держави несуть відповідальність за визначення необ-
хідності міжнародного співробітництва в процесі впро-
вадження цих Керівних принципів і підготовку запитів 
щодо такого співробітництва. Відповідні звернення необ-
хідно належним чином розглядати та давати на них по-
зитивну відповідь, якщо це можливо і доцільно. Активна 
реалізація цих Керівних принципів має стати частиною 
програм співробітництва та розвитку. Надаючи допомогу 
певній державі, іноземні структури повинні утримувати-
ся від будь-яких ініціатив, які суперечать цим Керівним 
принципам.

26 Жодне формулювання у цих Керівних принципах не 
повинно тлумачитися як таке, що заохочує чи визнає ниж-
чі стандарти, ніж ті, які можуть існувати у тій чи іншій 
державі, включаючи її національне законодавство. Так 
само компетентним органам влади, професійним органі-
заціям та іншим структурам рекомендується розробляти 
національні чи професійні керівні принципи, що ґрунту-
ватимуться на букві та дусі цих Керівних принципів.

пРиНцип дОцільНОСті

У випадках визнання альтернативного догля-
ду необхідним і таким, що найкраще відповідає 
інтересам дитини, метою Керівних принципів є 
забезпечення доцільності та відповідності умов 
догляду і періоду перебування дитини в таких 
формах догляду в кожному конкретному випад-
ку, а також гарантування його стабільності.

чи НАціОНАльНА пОлітиКА...

…забезпечує доступність відповідного набору варі-
антів альтернативного догляду згідно з потребами 
дітей, які вимагають догляду та захисту?

…має чіткий Національний план деінституціоналіза-
ції системи опіки та розвитку сімейної та інших форм 
альтернативного догляду?

…зобов’язує постачальників послуг із догляду прово-
дити належні перевірки історії та досвіду потенційних 
піклувальників для забезпечення їх придатності?

…передбачає необхідність проведення аналізу ба-
жаності спільного влаштування братів і сестер в 
альтернативних формах догляду як ключову вимогу 
щодо оцінки доцільності?

…зобов’язує постачальників послуг із догляду та пі-
клувальників забезпечувати повну участь родини та 
дитини у плануванні, перегляді та в інших процесах 
прийняття рішень стосовно влаштування в альтер-
нативні форми догляду?

…створює правові засади на основі комплексного 
підходу до забезпечення прав дитини, який враховує 
не тільки питання догляду та захисту, але й питання 
освіти, охорони здоров’я, віри або недоторканності 
приватного життя?
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III. СФеРА діЇ КеРівНиХ 
пРиНципів

27 Ці Керівні принципи призначаються для належного 
використання в умовах альтернативного формального до-
гляду за всіма особами віком до 18-ти років, якщо закон 
не встановлює більш ранній вік досягнення повноліття. 
Коли це конкретно вказано, ці Керівні принципи також 
застосовуються до ситуацій неформального догляду, на-
лежним чином враховуючи важливу роль, яку відіграють 
родичі та громада, і зобов’язання держав стосовно усіх 
дітей, позбавлених батьківського піклування чи опіки з 
боку своїх опікунів (піклувальників) за законом чи зви-
чаями, як це передбачено у Конвенції про права дитини. 

28 Підходи, що містяться у цих Керівних принципах, 
також можуть застосовуватися у відповідних випадках 
щодо молодих людей, які перебували в умовах альтер-
нативного догляду і потребують подальшого догляду чи 
підтримки протягом перехідного періоду після досягнен-
ня ними повноліття відповідно до чинного законодавства.

29 Для цілей цих Керівних принципів та враховуючи, 
зокрема, винятки, вказані в пункті 30 нижче, застосову-
ються такі визначення:
(a) діти, які залишилися без батьківського піклування: це 

усі діти, які з будь-яких причин і за будь-яких обста-
вин не перебувають під цілодобовою опікою принай-
мні одного з батьків. Діти, позбавлені батьківського 
піклування, які перебувають за межами країни свого 
постійного проживання чи потерпілі внаслідок над-
звичайних ситуацій, можуть визначатися як:

(i) «діти без супроводу» – якщо про них не дбає ін-
ший родич або доросла людина, яка згідно із зако-
ном чи звичаями несе за це відповідальність, або
(ii) «відособлені діти» – якщо вони роз’єднані зі 
своїм попереднім опікуном (піклувальником) за 
законом чи звичаями, однак можуть супроводжу-
ватися іншим родичем;

(b) альтернативний догляд може набувати форми:
(i) неформального догляду: будь-яка форма при-
ватного догляду, що надається у сімейному серед-
овищі, де про дитину піклуються на постійній чи 
безстроковій основі родичі або друзі (неформаль-
не піклування родичів), або інші особи за власним 
бажанням, за ініціативою дитини, її батьків чи ін-
шої особи, коли така форма догляду здійснюєть-
ся не за рішенням адміністративного, судового чи 

іншого належним чином уповноваженого органу;
(ii) формального догляду: усі види догляду, що на-
даються у сімейному середовищі за рішенням ком-
петентного адміністративного чи судового органу, 
а також всі види догляду, що надають заклади ін-
тернатного типу, у тому числі приватні, в результа-
ті адміністративних чи судових заходів або без них;

(c) з точки зору оточення, у якому надається догляд, 
альтернативний догляд поділяється на:

(i) піклування з боку родичів: сімейний догляд 
у розширеній сім’ї дитини чи у родині знайомих 
дитині близьких друзів сім’ї як формального, так 
і неформального характеру;
(ii) виховання у прийомній сім’ї: ситуації, коли з 
метою надання альтернативного догляду компе-
тентний орган влаштовує дитину для спільного 
проживання в сім’ю, яка не є рідною сім’єю дити-
ни і яка відбирається, проходить атестацію та за-
тверджується для надання такого догляду і за ді-
яльністю якої здійснюється відповідний контроль;
(iii) інші форми влаштування дітей на базі сім’ї чи 
передачі їх в подібне до сімейного оточення;
(iv) догляд у закладах інтернатного типу: догляд, 
що надається у будь-якому груповому середови-
щі несімейного типу, такому як безпечні місця для 
невідкладного догляду за дитиною, транзитні цен-
три у надзвичайних ситуаціях та всі інші заклади 
інтернатного типу з наданням коротко- та довго-
строкового догляду, включаючи групове прожи-
вання в будинку;
(v) контрольовані незалежні форми проживання 
для дітей;

(d) сторони, що відповідають за альтернативний догляд:
(i) організації — державні чи приватні органи та 
служби, що організовують альтернативний догляд 
за дітьми;
(ii) заклади – окремі державні чи приватні установи, 
що забезпечують догляд інтернатного типу для дітей.

30 Утім, альтернативний догляд, передбачений цими 
Керівними принципами, не поширюється на:
(a) осіб віком до 18-ти років, які були позбавлені волі на 

підставі рішення судового чи адміністративного ор-
гану за підозрою, обвинуваченням чи визнанням ви-
нними у порушенні закону, і чий випадок підпадає 
під дію Мінімальних стандартних правил Організації 
Об’єднаних Націй, що стосуються здійснення пра-
восуддя щодо неповнолітніх  та Правил Організації 
Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітніх, позбав-
лених волі;
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(b) догляд із боку прийомних батьків із моменту, коли 
конкретна дитина фактично передається під їхню опі-
ку на підставі рішення про всиновлення, що набуло 
законної сили – саме з цього моменту, для цілей да-
них Керівних принципів, вказана дитина вважається 
такою, що перебуває під батьківським піклуванням. 
Утім, Керівні принципи застосовуються під час пе-
ребування дитини у потенційних усиновителів перед 
усиновленням чи впродовж випробувального терміну, 
якщо вони не суперечать вимогам, що регулюють таке 
перебування, як це передбачено іншими міжнародни-
ми договорами;

(c) неформальні форми догляду, коли дитина добровіль-
но проживає з родичами чи друзями з метою відпо-
чинку чи з інших причин, не пов’язаних із загальною 
неспроможністю чи небажанням її батьків забезпе-
чувати адекватний догляд за дитиною.

31 Компетентним органам та іншим зацікавленим сто-
ронам також рекомендується використовувати ці Керівні 
принципи, якщо це можливо, в інтернатах, лікарнях, цен-
трах для дітей із психічними та фізичними вадами чи ін-
шими особливими потребами, в таборах, на робочих 
місцях та в інших закладах, які опікуються питаннями до-
гляду за дітьми.

IV. зАпОБіГАННя пОтРеБі в 
АльтеРНАтивНОму дОГляді

a. пРОпАГувАННя БАтьКівСьКОГО 
піКлувАННя

32 Державам необхідно провадити політику, яка б за-
безпечувала підтримку сімей у виконанні ними їхніх 
обов’язків щодо дитини, а також заохочувала дотримання 
права дитини на спілкування з обома батьками. Така по-
літика повинна бути спрямована на викорінення осново-
положних причин залишення дітей, відмови від дитини 
та роз’єднання дитини з її сім’єю, зокрема шляхом гаран-
тування права на реєстрацію народження, доступу до на-
лежного житла і базових медичних послуг, освіти та соці-
ального забезпечення, а також шляхом підтримки заходів, 
спрямованих на подолання бідності, дискримінації, маргі-
налізації, стигматизації, насильства, сексуального розбе-
щення дітей і зловживання психоактивними речовинами. 

пРОпАГувАННя БАтьКівСьКО-
ГО піКлувАННя

Наголошуючи на превентивній ролі соціальної 
роботи, Керівні принципи вказують на необхід-
ність підтримки вразливих родин і розширення 
їхніх можливостей для того, щоб вони могли са-
мостійно дбати про дітей

чи НАціОНАльНА пОлітиКА…

…забезпечує систематичний збір даних стосовно 
причинних факторів вразливості родини та викорис-
тання відповідних даних для обґрунтування надання 
послуг із підтримки сімей?

…передбачає належне втручання для підтримки та 
зміцнення сімей з метою запобігання роз’єднанню? 
чи вживаються відповідні заходи для того, щоб таке 
втручання було забезпечене ресурсами, відповід-
ним чином спрямоване та реалізоване?

…гарантує існування та запровадження стратегій, 
орієнтованих на родину і покликаних покращувати 
сімейне середовище без дискримінації за ознаками 
сімейного стану, соціального статусу, бідності або 
етнічного походження?

…визнає та пропагує однакову відповідальність ма-
тері та батька і чи вживає заходів для забезпечення 
рівності їхніх можливостей для набуття навичок, зді-
бностей та інструментів для створення комфортного 
середовища для дитини?

…забезпечує скоординоване надання послуг і чи 
пропонує низку відповідних послуг для гарантування 
індивідуально пристосованої, доречної відповіді на 
ситуацію сімей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах?
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33 Державам слід розробляти та впроваджувати послі-
довні та взаємно підсилюючі стратегії розвитку сім’ї, по-
кликані заохочувати і зміцнювати спроможність батьків 
піклуватися про своїх дітей.

34 Державам слід реалізовувати ефективні заходи для 
запобігання залишенню дітей, відмові від дитини та 
роз’єднанню дитини з її сім’єю. Соціальна політика та про-
грами повинні, з-поміж іншого, сприяти формуванню у сі-
мей навичок, наданню їм можливостей і засобів для адек-
ватного забезпечення захисту, догляду та розвитку своїх 
дітей. У зв’язку з цим необхідно об’єднати взаємодопов-
няльні можливості держави і громадянського суспільства, 
у тому числі неурядових організацій, релігійних лідерів і 
ЗМІ. Такі заходи соціального захисту повинні включати:
(a) послуги щодо зміцнення сім’ї, наприклад, навчаль-

ні курси та заняття з питань батьківства, заохочення 
позитивних взаємовідносин між батьками та дітьми, 
розвиток навичок із розв’язання конфліктів, можли-
вості для працевлаштування та отримання доходу і, 
за необхідності, соціальну допомогу;

(b) допоміжні соціальні послуги, наприклад, денний до-
гляд, послуги з посередництва та примирення, лікуван-
ня алкогольної та наркотичної залежності, фінансову 
допомогу та послуги для батьків і дітей з інвалідністю. 
Такі послуги, бажано комплексного та ненав’язливого 
характеру, повинні бути безпосередньо доступні на рів-
ні громади; вони мають забезпечувати активну участь 
сімей у ролі партнерів, об’єднуючи їхні ресурси з мож-

ливостями громади та осіб, які піклуються про дитину;
(c) молодіжну політику, спрямовану на розширення можли-

востей молодих людей позитивно вирішувати проблеми 
повсякденного життя, включаючи рішення щодо зали-
шення батьківського дому, а також на підготовку майбут-
ніх батьків, здатних приймати поінформовані рішення 
стосовно власного статевого і репродуктивного здоров’я 
та виконувати свої обов’язки у цьому відношенні.

35 Для підтримки сім’ї необхідно застосовувати різнома-
нітні додаткові засоби і методи, що можуть змінюватися в 
процесі надання допомоги: відвідування вдома, групові зу-
стрічі з іншими сім’ями, зустрічі для обговорення конкрет-
них випадків, а також забезпечення виконання зобов’язань 
конкретною сім’єю. Ці методи мають бути спрямовані як 
на зміцнення внутрішніх сімейних стосунків, так і на про-
пагування інтеграції конкретної сім’ї у громаду.

36 Особливу увагу слід приділяти – відповідно до локаль-
них норм – створенню та пропагуванню послуг із підтрим-
ки та догляду для одиноких і неповнолітніх батьків та їхніх 
дітей, народжених як у шлюбі, так і поза ним. Державам не-
обхідно вживати заходів для того, щоб неповнолітні батьки 
користувалися всіма правами, що випливають з їхнього ста-
тусу як батьків, так і дітей, включаючи доступ до усіх по-
слуг, необхідних для їхнього власного розвитку, до допомо-
ги, на яку мають право батьки, а також правом на спадщину. 
Слід вживати заходів для забезпечення захисту вагітних не-
повнолітніх дівчат і гарантування продовження ними здо-
буття освіти. Також необхідно вживати заходи, спрямовані 
на протидію стигматизації одиноких і неповнолітніх батьків.

37 Підтримку та послуги необхідно надавати рідним бра-
там і сестрам, які втратили своїх батьків чи осіб, які їх замі-
нювали, і вирішили залишитися разом у своєму домогос-
подарстві за умов, якщо найстарша дитина бажає і здатна 
виступати у ролі голови домогосподарства. Держави по-
винні вживати заходів, включаючи призначення опікуна 
(піклувальника), іншої визнаної відповідальної дорослої 
особи чи – де це доцільно – державного органу, уповнова-
женого законом виступати в ролі опікуна, як передбачено 
у Пункті 19 цих Керівних принципів, щоб такі сім’ї корис-
тувалися обов’язковим захистом від усіх форм експлуатації 
та жорстокого поводження, а також перебували під догля-
дом і отримували підтримку з боку місцевої громади та її 
компетентних служб, наприклад соціальних працівників. 
При цьому особлива увага повинна приділятися здоров’ю 
дітей, їхнім житловим умовам, освіті та правам дітей на 
спадщину. Крім того, увагу варто приділяти тому, щоб го-
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лова такого домогосподарства, окрім своїх прав як голови 
сім’ї, зберігав всі права, що випливають з його/її статусу 
дитини, включаючи доступ до освіти та дозвілля.

38 Держави повинні забезпечувати можливості для ден-
ного догляду за дитиною, включаючи школу продовже-
ного дня та догляд під час перепочинку, що дозволить 
батькам краще виконувати повний обсяг своїх сімейних 
обов’язків, включаючи додаткові обов’язки у зв’язку з до-
глядом за дітьми з особливими потребами.

попередження роз‘єднання сім‘ї

39 Необхідно розробити та послідовно застосовувати 
відповідні критерії на основі раціональних професійних 
принципів для оцінювання ситуації з дитиною та сім’єю, 
включаючи фактичні та потенційні можливості сім’ї з 
точки зору догляду за дитиною у тих випадках, коли ком-
петентний орган чи заклад має всі підстави вважати, що 
добробут дитини перебуває під загрозою.

40 Рішення, що стосуються вилучення дитини чи реінте-
грації, повинні ґрунтуватися на такій оцінці, і прийматися 
фахівцями з відповідною кваліфікацією та підготовкою, від 
імені чи за дорученням компетентного органу після всебіч-
них консультацій з усіма зацікавленими сторонами та з ура-
хуванням необхідності планування майбутнього дитини.

41 Державам рекомендується вживати заходів для всебіч-
ного захисту та гарантування прав у період вагітності, на-
родження та грудного вигодовування, щоб забезпечити 
гідні та рівні умови для належної вагітності та догляду за 
дитиною. Необхідно впроваджувати програми підтримки 
для матерів та батьків, особливо неповнолітніх батьків, 
які зазнають труднощів під час виконання своїх батьків-
ських обов’язків. Такі програми мають бути спрямовані на 
розширення можливостей, які дозволять матерям і бать-
кам виконувати свої батьківські обов’язки в гідних умо-
вах, при цьому унеможливлюючи обставини, що змушу-
ють їх відмовлятися від дитини через власну уразливість. 

42 У випадку залишення дитини чи відмови від неї дер-
жавам слід вживати заходів для того, щоб це відбувалося 
в умовах конфіденційності та безпечності для дитини, з 
дотриманням її права на доступ до інформації про влас-
не походження, якщо це доцільно і якщо така можливість 
передбачена законодавством цієї держави.

пОпеРедЖеННя РОз‘єдНАННя 
Сім‘Ї

Відповідно до принципу необхідності запобіган-
ня роз’єднанню родини зосереджується на га-
рантуванні розважливого, раціонального та ви-
важеного підходу до прийняття рішень.

чи НАціОНАльНА пОлітиКА…

…забезпечує використання мультидисциплінарних 
підходів і ракурсів (наприклад, тих, що стосуються 
освіти, охорони здоров’я та інших дотичних сфер) у 
процесах оцінки?

…вимагає від процесів оцінки приділення особливої 
уваги таким питанням як виявлення всіх необхідних 
систем підтримки для родин і направлення до відпо-
відних служб як альтернативи роз’єднанню?

…гарантує включення у процеси оцінки визначення 
основоположних причин непотрібного роз’єднання 
дітей і родин (наприклад, дискримінація, бідність, 
інвалідність) та чи передбачає пошук способів для 
їх подолання?

…підтримує та заохочує навчання професійних груп 
– наприклад, вчителів і лікарів – стосовно виявлення 
дітей, які наражаються на ризик, та чи зобов’язує їх 
спрямовувати таких дітей до відповідних служб і від-
повідальних органів?

…вживає заходів для того, щоб вразливі батьки, які 
хочуть відмовитися від своїх дітей, мали доступ до 
консультацій, а також фінансової чи матеріальної 
допомоги для забезпечення догляду за дітьми та за-
побігання їх залишенню?

…передбачає процедури, покликані допомогти по-
кинутим дітям отримати конфіденційний доступ до 
належної інформації про власне походження?
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43 Державам необхідно виробити чітку політику щодо 
вирішення ситуацій, коли дитина була залишена анонім-
но; така політика повинна передбачати порядок розшуку 
родини та возз’єднання з сім’єю, або передачі дитини на 
виховання родичам. Політика також повинна передбачати 
можливість своєчасного ухвалення рішення про влашту-
вання дитини в сім’ю на постійній основі та оперативну 
організацію такого влаштування.

44 У разі звернення до державної чи приватної організа-
ції або установи батьків чи законних опікунів (піклуваль-
ників), які бажають повністю відмовитися від дитини, дер-
жава повинна вжити заходів для того, щоб сім’я отримала 
належні консультації та соціальну підтримку для того, 
щоб заохотити її продовжувати піклуватися про дитину. 
Якщо цього зробити не вдалося, необхідно провести на-
лежну професійну оцінку і встановити, чи не бажають 
інші члени сім’ї взяти на себе постійну відповідальність 
за дитину, і чи будуть такі форми опіки (піклування) від-
повідати найкращим інтересам дитини. Якщо такі форми 
влаштування неможливі або не відповідають найкращим 
інтересам дитини, необхідно вжити заходів для того, щоб 
відшукати для неї іншу сім’ю для влаштування на постій-
ній основі впродовж прийнятного строку.

45 У разі звернення до державної чи приватної організа-
ції або установи батьків чи опікунів (піклувальників), які 
бажають передати дитину під опіку на короткий чи неви-
значений термін, держава повинна забезпечити надання 
їм консультацій і соціальної підтримки, які заохотили б їх 
продовжувати піклуватися про дитину. Дитину слід вла-
штовувати в умови альтернативного догляду тільки у тих 
випадках, коли усі можливості вичерпано й існують до-

пустимі та прийнятні аргументи на користь передачі її під 
такий догляд.

46 Необхідно забезпечити спеціальну підготовку вчите-
лів та інших осіб, які працюють з дітьми, щоб допомогти 
їм виявляти ситуації жорстокого поводження, нехтуван-
ня, експлуатації та загрози залишення дитини без батьків-
ського піклування, а також інформувати компетентні ор-
гани про такі ситуації.

47 Будь-яке рішення щодо вилучення дитини проти 
волі її батьків повинно прийматися компетентним орга-
ном відповідно до чинного законодавства та процедур 
і підлягати судовому перегляду, а для батьків має бути 
гарантоване право на оскарження і доступ до відповід-
ного юридичного представництва.

48 У разі можливого позбавлення волі єдиного чи осно-
вного опікуна (піклувальника) дитини в результаті попе-
реднього ув’язнення чи за вироком суду, у відповідних ви-
падках слід віддавати перевагу заходам, не пов’язаним із 
позбавленням волі та попереднім ув’язненням із належним 
урахуванням найвищих інтересів дитини. Державам слід 
брати до уваги найвищі інтереси дитини при прийнятті рі-
шень стосовно вилучення дітей, які народилися у в’язниці, 
і дітей, які живуть у в’язниці разом з одним із батьків. До 
вилучення таких дітей необхідно підходити так само, як і 
до інших випадків, коли вирішується питання про вилу-
чення дитини з сім’ї. Необхідно докласти всіх зусиль для 
того, щоб діти, які залишаються у місцях позбавлення волі 
разом із батьком чи матір’ю, отримували адекватний до-
гляд і захист, з гарантуванням їх особистого статусу як 
вільних індивідів і доступу до суспільної діяльності.
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B. СпРияННя РеіНтеГРАціЇ в Сім’Ю

49 Для того, щоб підготувати та підтримати дитину та її 
сім’ю у зв’язку з можливим поверненням дитини в родину, 
ситуація дитини повинна бути належним чином оцінена від-
повідною призначеною особою чи групою, що має доступ до 
мультидисциплінарного консультування за участю різних 
зацікавлених сторін (дитина, сім’я, особа, яка здійснює аль-
тернативний догляд), щоб вирішити, чи можлива реінтегра-
ція дитини у сім’ю, чи відповідає це інтересам дитини, які 
кроки потрібно здійснити у зв’язку з цим і під чиїм наглядом.

50 Цілі реінтеграції та основні завдання сім’ї й особи, яка 
здійснює альтернативний догляд, повинні бути викладе-
ні у письмовій формі та узгоджені всіма зацікавленими 
сторонами.

51 Компетентний орган повинен встановити, підтриму-
вати та контролювати регулярні та необхідні контакти 
між дитиною та її сім’єю з метою реінтеграції.

52 У разі ухвалення відповідного рішення реінтеграція 
дитини у її сім’ю повинна здійснюватися у вигляді по-
ступового та контрольованого процесу, який супрово-
джується подальшими заходами підтримки з урахуван-
ням віку, потреб і здібностей дитини, що розвиваються, а 
також причин роз’єднання із сім’єю.

V. зАСАди НАдАННя дОГляду

53 Для того, щоб задовольнити специфічні психоемоцій-
ні, соціальні та інші потреби кожної дитини, яка залиши-
лася без батьківського піклування, державам необхідно 
вжити усіх можливих заходів для забезпечення законо-
давчих, політичних і фінансових умов для надання адек-
ватних варіантів альтернативного догляду, віддаючи пе-
ревагу догляду на основі родини та громади.

54 Держави повинні забезпечити низку варіантів альтерна-
тивного догляду, що відповідатимуть загальним підходам, 
на яких базуються ці Керівні принципи, у випадку невід-
кладного, короткострокового та довгострокового догляду.

55 Держави повинні вжити заходів для того, щоб усі 
структури та окремі особи, залучені до здійснення альтер-
нативного догляду за дітьми, отримували необхідні дозво-

СпРияННя РеіНтеГРАціЇ 
в РОдиНу 

В інтересах дітей в альтернативних формах до-
гляду та відповідно до принципів забезпечення 
доцільності влаштування варіанти повернення 
дітей у їхні родини – це ключовий компонент 
процесу перегляду надання догляду.

чи НАціОНАльНА пОлітиКА...

…допомагає родинам і дітям реалізовувати своє 
право на оскарження рішень стосовно розміщення 
дитини в альтернативні форми догляду та шукати 
шляхи реінтеграції родини власними силами?

…вживає заходів для того, щоб форми догляду, де 
перебуває дитина, були достатньо наближеними 
до її родини і громади? це дозволить мінімізувати 
руйнування зв’язків і надасть дитині можливості для 
підтримки регулярних контактів із родиною з огляду 
на потенційну реінтеграцію.

…наголошує на бажаності та необхідності розгляду 
можливостей для возз’єднання дітей і їхніх родин як 
на ключовому завданні регулярних перевірок на-
дання догляду?

…гарантує активну участь дітей і родин у процесах 
прийняття рішень стосовно можливостей та плану-
вання возз’єднання родини?

…вживає заходів для того, щоб результатом рішення 
стосовно реінтеграції дитини у власну родину став 
чітко спланований і поступовий процес повернення, 
у ході якого родина отримує належну підтримку?
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ли компетентних органів на здійснення такої діяльності та 
були об’єктом регулярного моніторингу і перевірок з боку 
останніх відповідно до цих Керівних принципів. У зв’язку 
з цим відповідні компетентні органи повинні розробити 
адекватні критерії для оцінювання професійної та етичної 
придатності осіб, які забезпечують догляд, а також для їх-
ньої акредитації, моніторингу та нагляду за ними.

56 Що стосується форм неформального догляду за дити-
ною, чи то з боку її родичів, чи перебування її з друзями 
сім’ї або іншими особами, державам потрібно, де це мож-
ливо, заохочувати таких осіб, які піклуються про дитину, 
належним чином інформувати про це компетентні орга-
ни, щоб вони самі та діти могли отримувати будь-яку не-
обхідну фінансову чи іншу підтримку для забезпечення 
добробуту та захисту дитини. Коли це можливо і доціль-
но, держави повинні заохочувати та стимулювати форма-
лізацію особами, які неофіційно доглядають за дитиною, 
відповідного виду догляду через деякий час і за згоди ди-
тини та її батьків, якщо такий вид догляду до цього часу 
відповідав найвищим інтересам дитини і, як очікується, 
надалі відповідатиме їм в осяжному майбутньому.

VI. визНАчеННя НАЙБільш 
відпОвідНОЇ ФОРми дОГляду

57 Ухвалення рішень щодо альтернативного догляду в най-
вищих інтересах дитини повинно здійснюватися в судовому, 
адміністративному чи іншому адекватному та визнаному 
порядку, із забезпеченням правових гарантій, включаючи, 
де це доцільно, юридичне представництво від імені дітей 
при будь-яких юридичних провадженнях. Рішення пови-
нні ґрунтуватися на ретельній оцінці, плануванні та аналізі 
з використанням усталених структур і механізмів; вони по-
винні виконуватися в індивідуальному порядку спеціаліста-
ми з належною кваліфікацією, які, якщо це можливо, мають 
входити до складу мультидисциплінарної групи. На всіх 
етапах прийняття рішення повинні проводитися ґрунтовні 
консультації з дитиною, відповідно до її здібностей, що роз-
виваються, а також з її батьками чи особами, що їх заміню-
ють. У зв’язку з цим усі зацікавлені особи мають отриму-
вати необхідну інформацію, на підставі якої вони зможуть 
сформулювати свою позицію. Держави мають докладати 
всіляких зусиль для забезпечення відповідних ресурсів і ка-
налів для підготовки і визнання спеціалістів, відповідаль-

визНАчеННя дОцільНОСті 

У разі необхідності наступним кроком є питан-
ня визначення найбільш відповідного варіанту 
альтернативного догляду.

  чи НАціОНАльНА пОлітиКА…

…зобов’язує постачальників послуг із догляду за-
стосовувати ретельні, мультидисциплінарні підходи 
до процесу прийняття рішень, що передбачають, зо-
крема, поінформовану участь дітей та їхніх родин?

…створює відповідні нормативні засади для забез-
печення авторизації, реєстрації, моніторингу та під-
звітності постачальників послуг із догляду?

…зобов’язує постачальників послуг із догляду за-
безпечувати ведення комплексного обліку і ведення 
справ з самого початку з тим, щоб, наприклад, пер-
винні рішення слугували надійним підґрунтям для 
майбутнього планування догляду і його періодично-
го перегляду?

…вимагає включення у періодичні перегляди ви-
мог щодо урахування загальних умов догляду для 
дитини, необхідності подальшого влаштування, та 
врахування поглядів і думок самої дитини?

…зобов’язує постачальників послуг із догляду за-
безпечувати індивідуалізоване вирішення справ, 
що сприятиме стабільності планування догляду 
шляхом возз’єднання родини чи продовження на-
дання альтернативного догляду?
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них за визначення найкращих форм догляду, задля сприян-
ня відповідності положенням цих Керівних принципів. 

58 Оцінка має проводитися оперативно, всебічно та ре-
тельно. При цьому необхідно зважати на безпосередню 
безпеку та благополуччя дитини, а також на довгостро-
ковий догляд і перспективи її розвитку. Оцінка повинна 
охоплювати особисті якості та особливості розвитку ди-
тини, її етнічну, культурну, мовну та релігійну прина-
лежність, сімейне та соціальне середовище, стан здоров’я 
і будь-які специфічні потреби.

59 Результати первинних і перевірочних звітів мають ви-
користовуватися як базові інструменти для планування 
рішень із моменту їх укладення компетентними органа-
ми задля уникнення, зокрема, зайвих затримок і супереч-
ливих рішень.

60 Часті зміни оточення, в якому забезпечується догляд, 
негативно впливають на розвиток дитини та на її здатність 
формувати прихильність до інших, тому таких ситуацій 
слід уникати. Короткострокові розміщення повинні мати на 
меті створення умов для пошуку постійного рішення щодо 
влаштування дитини. Постійність оточення дитини має 
бути гарантована без зайвих затримок шляхом реінтеграції 
дитини в її кровну родину або в сім’ю її родичів; якщо це 
неможливо, то дитині слід знайти альтернативне стабільне 
сімейне середовище, або, у разі застосування пункту 21, – 
стабільний і адекватний заклад інтернатного типу.

61 Планування надання догляду та постійної опіки (пі-
клування) має здійснюватися якомога раніше, в ідеалі 
– до передачі дитини під опіку, з урахуванням безпосе-
редніх і довгострокових переваг та недоліків кожного ва-
ріанту, що розглядається. Таке планування має включати 
коротко- та довгострокові пропозиції.

62 При плануванні догляду та постійної опіки насампе-
ред потрібно звернути увагу на таке: характер і ступінь 
прив’язаності дитини до своєї сім’ї; спроможність роди-
ни гарантувати добробут і гармонійний розвиток дити-
ни; потреба чи бажання дитини відчувати себе частиною 
сім’ї; бажаність того, щоб дитина залишалася у своїй міс-
цевості, громаді чи країні; її культурне, мовне та релігій-
не коріння; стосунки дитини з рідними братами та се-
страми з огляду на уникнення їх роз’єднання.

63 План повинен, з-поміж іншого, чітко формулювати цілі 
влаштування дитини та засоби для досягнення таких цілей.

64 Дитині та її батькам або опікунам (піклувальникам) 
має бути надана повна інформація про наявні варіанти 
альтернативного догляду, наслідки кожного з таких ва-
ріантів, та про їхні права й обов’язки в кожному випадку.

65 Підготовка, виконання та оцінка захисних захо-
дів щодо дитини повинна здійснюватися з максимально 
можливим залученням її батьків чи опікунів (піклуваль-
ників), а також потенційних опікунів (піклувальників) 
або прийомних батьків (батьків-вихователів), зважаючи 
на конкретні потреби, переконання та особливі бажан-
ня дитини. На прохання дитини батьки, опікуни (піклу-
вальники), а також інші важливі в житті дитини особи 
можуть отримати консультації впродовж будь-якого про-
цесу прийняття рішень, на розсуд компетентного органу.

66 Державам необхідно вжити заходів для того, щоб 
будь-яка дитина, що опинилася в умовах альтернативно-
го догляду за рішенням уповноваженого судового, адмі-
ністративного чи іншого компетентного органу, а також 
її батьки чи особи, які їх замінюють, мали можливість 
оскаржити рішення стосовно влаштування дитини в суді. 
Вони повинні бути поінформовані про свої права й отри-
мувати допомогу в їх реалізації.

67 Держави повинні гарантувати право будь-якої дитини, 
що перебуває в умовах тимчасового догляду, на регуляр-
ну та ретельну перевірку – бажано не рідше, ніж раз на 
три місяці – правильності догляду, що надається, та по-
водження з дитиною, насамперед враховуючи її особис-
тий розвиток та будь-які потреби, які змінюються, а також 
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зміни у сімейному середовищі й адекватність і необхід-
ність її місцеперебування в даний час. Перевірка повинна 
здійснюватися кваліфікованими й уповноваженими осо-
бами за участі дитини та всіх важливих для дитини осіб.

68 Дитина має бути підготовлена до всіх змін стосовно 
умов надання догляду в результаті процесів планування 
та перевірки.

VII. зАБезпечеННя 
АльтеРНАтивНОГО дОГляду

a. пОлітиКА

69 Держава чи відповідні державні органи зобов’язані за-
безпечувати розробку та впровадження скоординованої по-
літики з питань формального та неформального догляду за 
всіма дітьми, які залишилися без батьківського піклуван-
ня. Така політика має ґрунтуватися на надійній інформації 
та перевірених статистичних даних. Політика повинна вста-
новлювати процес визначення того, хто несе відповідаль-
ність за дитину, враховуючи роль батьків чи осіб, що їх замі-
нюють, у забезпеченні її захисту, догляду за нею та розвитку. 
Презумпція відповідальності – якщо не було доведене інше 
– лежить на батьках дитини або особах, що їх замінюють.

70 Усі державні структури, що займаються влаштуван-
ням і наданням допомоги дітям, які залишилися без бать-
ківського піклування, повинні розробити й ухвалити 
у співпраці з громадянським суспільством політику та 
процедури, що сприятимуть обміну інформацією й фор-
муванню мереж агенцій та окремих осіб з метою забез-
печення ефективного догляду, подальшого супроводу та 
захисту цих дітей. Місцезнаходження та/або структура 
організації, що відповідає за нагляд за альтернативним 
доглядом, повинна забезпечувати її максимальну доступ-
ність для тих, хто потребує її послуг.

71 Особливу увагу слід приділити якості альтернатив-
ного догляду, що надається як у закладах інтернатного 
типу, так і на базі сім’ї. Зокрема, йдеться про професій-
ну кваліфікацію, відбір, підготовку і контроль за особа-
ми, які надають догляд. Їхні обов’язки та функції повинні 
бути чітко визначені і роз’яснені з огляду на ролі та функ-
ції батьків чи осіб, що їх замінюють.

72 Компетентні органи влади в кожній країні повинні роз-
робити положення, які б закріплювали права дітей в умо-
вах альтернативного догляду, відповідно до цих Керівних 
принципів. Діти, які отримують альтернативний догляд, 
повинні повністю розуміти правила, норми та завдання 
того чи іншого середовища, де надається догляд, а також 
знати свої права й обов’язки у цьому середовищі.

73 Надання альтернативного догляду повинно ґрунтува-
тися на письмовому положенні, що визначає цілі та завдан-
ня надання таких послуг, а також характер зобов’язань осіб, 
які забезпечують такий догляд щодо дитини, відповідно до 
стандартів, встановлених Конвенцією про права дитини2, 
цих Керівних принципів і права, що підлягає застосуван-
ню. Всі особи, які надають догляд, повинні мати належну 
кваліфікацію чи пройти атестацію відповідно до правових 
вимог щодо надання послуг із альтернативного догляду.

74 Необхідно запровадити нормативну базу, щоб забез-
печити стандартний процес передачі дитини в умови на-
дання альтернативного догляду.

75 Необхідно поважати та всіляко підтримувати культур-
ну та релігійну практику щодо надання альтернативного 
догляду, у тому числі з урахуванням гендерних аспектів, у 
тих випадках, коли це очевидно відповідає правам і найкра-
щим інтересам дитини. Процес визначення, чи такі практи-
ки заслуговують на підтримку та просування, має відбува-
тися в умовах широкого залучення зацікавлених сторін, за 
участю культурних і релігійних діячів, а також спеціаліс-
тів, які працюють з дітьми, які залишились без батьківсько-
го піклування, батьків та інших зацікавлених осіб, а також 
самих дітей.

1. Неформальний догляд

76 З метою гарантування дотримання належних умов 
при неформальному догляді, що здійснюють окремі осо-
би та сім’ї, державам необхідно визнати роль, яку віді-
грає така форма догляду, а також вжити адекватних за-
ходів для підтримки його оптимального здійснення на 
основі оцінки того, яке саме середовище може потребува-
ти особливої допомоги чи контролю.

77 Де це необхідно, компетентним органам слід заохо-
чувати осіб, які здійснюють неформальний догляд, до 
надання інформації про форму догляду та намагатися 
розширювати доступ таких осіб до всіх послуг та пільг, 
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здатних допомогти їм у виконанні їхніх обов’язків щодо 
догляду та захисту дитини.

78 Держава має визнати фактичну відповідальність за 
дитину осіб, які здійснюють неформальний догляд.

79 Державам необхідно розробити спеціальні та доречні 
заходи, покликані захистити дітей в умовах неформаль-
ного догляду від жорстокого поводження, нехтування, 
дитячої праці та усіх інших форм експлуатації, звертаю-
чи особливу увагу на неформальний догляд, що здійсню-
ють особи, які не є родичами дитини, або родичі, яких 
дитина раніше не знала, чи ті родичі, що знаходяться да-
леко від місця постійного проживання дитини.

2. загальні умови, що застосовуються до всіх форм 
альтернативного догляду

80 Передачу дітей в умови альтернативного догляду слід 
здійснювати максимально делікатно й у дружній до ди-
тини спосіб, зокрема за участю спеціально підготовлених 
фахівців, які не мають бути одягнені в будь-яку уніформу.

81 Коли дитина опиняється в умовах альтернативного до-
гляду, необхідно всіма способами заохочувати її та сприя-
ти її контактам із членами сім’ї та іншими близькими для 
неї людьми – друзями, сусідами та колишніми виховате-
лями – відповідно до вимог захисту та дотримання най-
вищих інтересів дитини. За умов відсутності контактів із 
сім’єю дитина повинна мати доступ до інформації про си-
туацію з членами її сім’ї.

82 Держави повинні приділяти особливу увагу тому, щоб 
діти, які перебувають в умовах альтернативного догляду 
внаслідок ув’язнення чи тривалої госпіталізації їхніх батьків, 
мали можливість підтримувати зв’язок зі своїми батьками.

83 Особи, які піклуються про дитину, повинні вживати 
заходів для того, щоб дитина отримувала корисне та по-
вноцінне харчування відповідно до традиційного місце-
вого раціону і норм харчування, а також відповідно до ре-
лігійних переконань дитини. За необхідності дитині слід 
пропонувати поживні добавки.

84 Опікуни (піклувальники) повинні піклуватися про 
здоров’я дітей, за яких вони відповідають; вони мають 
вживати заходів для того, щоб дитина у разі потреби мо-
гла отримати медичну допомогу, консультації та послуги.

зАГАльНі умОви (I)

Керівні принципи чітко розрізняють формальні 
(офіційні) та неформальні види догляду, встанов-
люючи для них абсолютно різні межі зобов’язань. 
Неформальним піклувальникам рекомендується 
максимально заявляти про себе, щоб отримати 
доступ до відповідної соціальної підтримки, а 
діяльність офіційних піклувальників має відпо-
відати певним загальним умовам.

чи НАціОНАльНА пОлітиКА…

…встановлює та відстежує дотримання належних 
стандартів для закладів з метою забезпечення від-
повідності фізичного середовища різним вимогам, 
зокрема нормативам охорони здоров’я та безпеки, 
забезпечуючи належні санітарно-гігієнічні умови з 
урахуванням права дитини на приватне життя?

…зобов’язує постачальників послуг із догляду пере-
конуватися у професійній кваліфікації та підготовці 
піклувальників, зокрема, з питань прав дитини та 
проблем дитячого розвитку?

…гарантує застосування практик, що забезпечують 
регулярні контакти дитини в альтернативній формі 
догляду з її батьками, іншими родичами, друзями та 
громадою в цілому?

…передбачає необхідність змінити ставлення соціу-
му та стигматизацію стосовно дітей із досвідом пере-
бування у формах альтернативного догляду, зокрема 
заборонити будь-яку дискримінацію щодо доступу до 
освіти, охорони здоров’я та працевлаштування?

…вживає заходів для того, щоб постачальники по-
слуг із догляду та відповідні заклади встановлю-
вали належний баланс між потребою у догляді й 
захисті та самостійним розвитком можливостей і 
потенціалу дитини?
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85 Діти, відповідно до своїх прав, повинні мати доступ до 
формальної, неформальної та професійної освіти в макси-
мальному обсязі, можливому в закладах освіти за їх міс-
цем проживання.

86 Особи, що піклуються про дитину, повинні забезпечу-
вати повагу до права кожної дитини, у тому числі – дітей-
інвалідів, дітей, які живуть з ВІЛ/СНІДом чи постраждали 
від цієї хвороби, дітей з іншими особливими потребами – на 
розвиток через гру та дозвілля; крім того, повинні створю-
ватися умови для таких занять як всередині, так і поза меж-
ами середовища, у якому здійснюється догляд. Необхідно 
всіма способами заохочувати та спрощувати контакти з ін-
шими дітьми та іншими представниками місцевої громади.

87 В усіх формах догляду повинні задовольнятися осо-
бливі потреби дітей з точки зору безпеки, охорони 
здоров’я, харчування, розвитку та інші потреби немов-
лят і дітей молодшого віку, у тому числі тих, хто має осо-
бливі потреби, включаючи формування поведінкової 
прив’язаності до людини, яка здійснює догляд.

88 Для дітей мають бути створені всі умови для задово-
лення їхніх релігійних і духовних потреб, включаючи зу-
стрічі з кваліфікованими представниками духовенства, а 
також право вільного вибору щодо того, брати чи не бра-
ти участь у релігійних службах, відвідуванні релігійних 
занять чи отриманні консультацій. Необхідно поважати 
релігійну приналежність кожної дитини; будь-який при-
мус чи переконування змінити свої вірування чи релігію 
у період перебування під доглядом є недопустимими.

89 Усі дорослі, які несуть відповідальність за дітей, пови-
нні поважати та підтримувати право на недоторканність 
приватного життя, у тому числі забезпечити відповідні 
приміщення для гігієнічних та санітарних процедур із ура-
хуванням статевих відмінностей та взаємодії, а також без-
печні та доступні місця для зберігання особистих речей.

90 Особи, які піклуються про дитину, повинні розуміти 
важливість своєї ролі у розвитку позитивних, безпечних 
і конструктивних стосунків з дітьми, і бути в змозі вико-
нувати ці завдання.

91 Умови проживання за будь-яких форм альтернативно-
го догляду повинні відповідати вимогам охорони здоров’я 
та безпеки.

92 . Через свої компетентні органи держави повинні вжи-
вати заходів для того, щоб умови проживання дітей у си-
туаціях альтернативного догляду, а також нагляд за ними 
у такому середовищі, забезпечували надійний захист від 
жорстокого поводження. При визначенні умов проживан-
ня особливу увагу слід приділяти віку, зрілості та сту-
пеню уразливості кожної дитини. Заходи, спрямовані на 
захист дітей в умовах догляду, повинні відповідати вимо-
гам закону і не допускати необґрунтованого обмеження 
їхньої свободи та поведінки у порівнянні з ровесниками, 
які проживають у їхній громаді.

93 У випадку всіх форм альтернативного догляду діти 
повинні бути забезпечені адекватним захистом від викра-
дення, торгівлі, продажу та всіх інших форм експлуатації. 
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Усі пов’язані з цим обмеження їхньої свободи та поведінки 
мають включати тільки ті засоби, що є абсолютно необ-
хідними для гарантування захисту дітей від таких явищ. 

94 Усі піклувальники повинні заохочувати дітей і моло-
дих людей та сприяти їм у здійсненні й реалізації власно-
го поінформованого вибору з урахуванням допустимих 
ризиків, віку дитини та її здібностей, що розвиваються.

95 Державам, організаціям і закладам, школам та іншим 
службам громади необхідно вживати відповідних заходів 
для того, щоб діти, які перебувають в умовах альтернатив-
ного догляду, не зазнавали стигматизації під час чи після 
передання їх під опіку. Зокрема, це має включати в себе 
заходи з мінімізації можливості ідентифікації дітей як та-
ких, що перебувають в умовах альтернативного догляду.

96 Будь-які дисциплінарні заходи та заходи, спрямова-
ні на корекцію поведінки, що включають в себе торту-
ри, жорстоке, нелюдське чи таке, що принижує людську 
гідність, поводження, у тому числі – ізоляція чи одиноч-
не утримання, а також будь-які інші форми фізичного чи 
психологічного насильства, здатні підірвати фізичне чи 
психічне здоров’я дитини, повинні бути суворо забороне-
ні відповідно до міжнародного законодавства про права 
людини. Держави повинні вживати усіх необхідних захо-
дів для запобігання таким випадкам, а також забезпечити 
їх караність за законом. Обмеження контактів із членами 
сім’ї дитини та іншими важливими для дитини особами 
не повинно використовуватися як покарання для неї.

97 Застосування сили та методів стримування будь-якого 
характеру може бути дозволене тільки у тих випадках, коли 
це необхідно для забезпечення фізичної чи психологічної 
недоторканності дитини чи інших осіб. Це має відбувати-
ся відповідно до закону, в обґрунтований та пропорційний 
спосіб, із дотриманням основних прав дитини. Заходи стри-
мування за допомогою ліків і засобів медичного призначен-
ня повинні випливати з терапевтичної необхідності; вони 
не повинні застосовуватися без належної оцінки та припи-
су спеціаліста.

98 Діти, які перебувають під доглядом, повинні мати до-
ступ до довіреної особи, якій вони можуть довіритися в 
умовах повної конфіденційності. Цю особу призначає 
компетентний орган за згоди дитини. Дитина має бути 
поінформованою про те, що за певних обставин прин-
цип конфіденційності може бути порушено відповідно до 
юридичних та етичних норм.

зАГАльНі умОви (II)

чи НАціОНАльНА пОлітиКА…

…забороняє і чи застосовує санкції проти усіх видів 
насильства стосовно дітей, які перебувають у фор-
мах альтернативного догляду, та чи зобов’язує вона 
постачальників послуг із догляду проводити відпо-
відне навчання та заходи з підвищення рівня обізна-
ності для піклувальників?

…зобов’язує постачальників послуг із догляду вжи-
вати заходів для запровадження процедур реєстра-
ції та належного реагування на випадки насильства 
стосовно дітей, які перебувають у формах альтер-
нативного догляду, та забезпечувати їх підзвітність?

…вимагає від постачальників послуг із догляду про-
ведення навчань для піклувальників щодо техніки 
ненасильницької деескалації та адекватного – за 
необхідності – застосування фізичних обмежень?

…наголошує на обов’язковому фіксуванні випадків 
фізичних обмежень, а також на важливості належ-
ного реагування і моніторингу таких випадків із боку 
постачальників послуг?

…створює регуляторні засади, що забезпечують 
можливості для відкритих і неупереджених проце-
дур подачі скарг і здійснення незалежного контролю 
за роботою цієї системи?

…вживає заходів для того, щоб постачальники по-
слуг із догляду допомагали кожній дитині, яка подає 
скаргу, наприклад шляхом призначення «довіреної 
особи», яка супроводжуватиме дитину впродовж 
усього процесу?
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99 Діти, які перебувають під доглядом, повинні мати до-
ступ до відомого їм ефективного і справедливого механіз-
му, за допомогою якого вони зможуть подавати скарги чи 
інформувати про свої проблеми, пов’язані зі ставленням 
до них чи умовами їх перебування. Такі механізми пови-
нні включати: первинні консультації, зворотний зв’язок, 
впровадження та подальші консультації. До цього процесу 
мають бути долучені молоді люди з попереднім досвідом 
перебування під доглядом, їхні висновки повинні розгля-
датися з належною увагою. Цей процес мусить відбуватися 
під керівництвом компетентних фахівців, які мають спеці-
альну підготовку для роботи з дітьми та молоддю.

100 Для того, щоб підтримати почуття індивідуальнос-
ті, дитині потрібно допомогти вести щоденник її життєвої 
історії, що міститиме відповідну інформацію, фотографії, 
особисті речі та пам’ятки, що стосуються кожного етапу 
життя дитини. Такий щоденник може знаходитися у розпо-
рядженні дитини усе її життя.

B. ЮРидичНА відпОвідАльНіСть 
зА дитиНу

101 У ситуаціях, коли батьки дитини відсутні або неспро-
можні приймати повсякденні рішення у найвищих інтер-
есах дитини, і коли передача дитини під альтернативний 
догляд здійснюється за розпорядженням чи згідно із санк-
цією компетентного адміністративного або судового орга-
ну, призначена особа чи відповідний компетентний орган 
повинні бути наділені повноваженнями та нести відпові-
дальність за прийняття таких рішень замість батьків піс-
ля консультацій із дитиною. Держави повинні запровадити 
механізми призначення таких осіб чи органів.

102 Така юридична відповідальність повинна визнача-
тися компетентними органами влади та контролювати-
ся безпосередньо цими органами або через офіційно упо-
вноважені структури, включаючи неурядові організації. 
Відповідальність за дії таких осіб чи структур покладаєть-
ся на орган, який їх призначив.

103 Особи, які несуть таку юридичну відповідальність, ма-
ють бути поважними громадянами, які володіють відповід-
ними знаннями щодо питань, пов’язаних із дітьми; вони по-
винні вміти працювати безпосередньо з дітьми та розуміти 
будь-які особливі чи культурні потреби дітей, яких їм було 
доручено доглядати. Ці особи мають отримувати необхідну 
підготовку та професійну підтримку. Вони повинні мати всі 

можливості для прийняття незалежних і справедливих рі-
шень відповідно до найкращих інтересів конкретної дитини, 
а також сприяти добробуту кожної дитини та охороняти його.

104 Роль і конкретні обов’язки призначеної особи чи орга-
ну мають включати:
(a) гарантування захисту прав дитини, зокрема, забез-

печення дитини належним доглядом, гідними умова-
ми проживання, надання медичного обслуговування і 
можливостей для розвитку, надання психосоціальної, 
освітньої та мовної підтримки;

(b) забезпечення у разі необхідності доступу дитини до 
юридичного та інших видів представництва, прове-
дення консультацій з дитиною, щоб переконатися, що 
її думка була врахована органами, які приймають рі-
шення, а також консультування та інформування дити-
ни про її права;

(c) сприяння ухваленню сталого рішення відповідно до 
найвищих інтересів дитини;

(d) забезпечення зв’язку між дитиною та різноманітними 
організаціями, які можуть надавати дитині відповідні 
послуги;

(e) допомога в розшуку сім’ї дитини;
(f) контроль за тим, щоб процес репатріації чи возз’єднання 

дитини з сім’єю здійснювався відповідно до її найкра-
щих інтересів;

(g) коли це доречно, надання дитині допомоги з питань 
підтримки зв’язку з її сім’єю.

1. Організації та заклади, відповідальні за 
формальний догляд

105 Законодавство повинно закріплювати вимогу щодо 
обов’язкової реєстрації всіх організацій та закладів і отри-
мання ними дозволу на виконання своєї діяльності від 
служби соціального забезпечення чи іншого компетент-
ного органу; при цьому невиконання цих нормативних 
положень має вважатися порушенням, що тягне відпові-
дальність за законом. Дозволи повинні видаватися та пері-
одично переглядатися компетентними органами на основі 
стандартних критеріїв, що мають охоплювати, щонаймен-
ше, завдання, напрямки діяльності, порядок набору та ква-
ліфікацію персоналу, умови надання догляду, фінансові ре-
сурси й управління організацією чи закладом.

106 Усі організації та заклади повинні мати письмові по-
ложення, що відповідають цим Керівним принципам та 
чітко визначають цілі, політику, методи і стандарти, які за-
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стосовуються під час відбору, моніторингу, нагляду й оцін-
ки кваліфікованого персоналу, що опікується дітьми, щоб 
забезпечити досягнення зазначених цілей.

107 Усі організації та заклади повинні розробити кодекс 
поведінки співробітників, що відповідає цим Керівним 
принципам, де, зокрема, має бути визначена роль кожного 
фахівця та співробітника, який піклується про дітей, а та-
кож викладена чітка процедура інформування про можли-
ві випадки неналежного виконання тим чи іншим співро-
бітником своїх обов’язків.

108 Форми фінансування надання догляду за жодних об-
ставин не повинні заохочувати недоцільне влаштування 
або тривале перебування дитини під опікою, яку організо-
вує чи здійснює організація або заклад.

109 Необхідно вести комплексні та регулярні записи щодо 
надання послуг у межах альтернативного догляду, включа-
ючи детальні справи на усіх дітей, які перебувають під опі-
кою, і на штатних співробітників, а також дані про всі фі-
нансові операції.

110 Записи щодо дітей, які перебувають під доглядом, по-
винні бути повними, своєчасними, конфіденційними та на-
дійно захищеними; вони повинні містити інформацію про 
прийом і вибуття дитини, а також про форму, зміст і дета-
лі передачі кожної дитини під догляд разом із будь-якими 
відповідними документами, що ідентифікують особу ди-
тини та містять інші особисті дані. Інформацію про сім’ю 
дитини має бути включено до справи дитини, а також до 
звітів за результатами періодичних оцінок. Такі записи по-
винні супроводжувати дитину впродовж усього періоду 
здійснення альтернативного догляду та враховуватися усі-
ма уповноваженими фахівцями, які відповідають за поточ-
ний догляд за дитиною.

111 Згадані вище записи можуть бути доступними для 
дитини та її батьків чи опікунів (піклувальників) у меж-
ах права дитини на недоторканність приватного життя та 
права на конфіденційність. Перед ознайомленням зі спра-
вою під час та після її вивчення повинна надаватися відпо-
відна консультаційна допомога.

112 Усі служби з надання альтернативного догляду пови-
нні мати чітку політику щодо дотримання конфіденційнос-
ті з приводу інформації стосовно кожної дитини, вимоги 
якої мусять знати і виконувати всі особи, які здійснюють 
опіку над дітьми.

АГеНціЇ, зАКлАди тА 
піКлувАльНиКи 

Керівні принципи описують регуляторні засади, 
які наголошують на відповідальності держави 
в питаннях авторизації, моніторингу та підзвіт-
ності постачальників послуг із догляду, закладів 
для дітей і піклувальників.

чи НАціОНАльНА пОлітиКА…

…забезпечує авторизацію організацій і закладів, 
що здійснюють догляд, включаючи вимоги стосовно 
наявності політики рекрутування, поведінки та моні-
торингу персоналу, стандартів надання догляду та 
процедур інформування й обліку порушень?

…зобов’язує постачальників послуг із догляду за-
безпечувати належне ведення обліку, конфіденцій-
ність таких записів, а також за необхідності сприяти 
доступу дітей до таких даних?

…встановлює мінімальні трудові стандарти з метою 
створення належних умов праці, адекватної оплати 
і, як наслідок, достатньої мотивації й утримання пі-
клувальників та інших працівників?

…встановлює критерії для забезпечення дотриман-
ня постачальниками послуг відповідних стандартів 
догляду шляхом особистого та професійного роз-
витку піклувальників і проведення навчань з різних 
питань, наприклад, щодо законодавства про захист 
дітей, належного застосування методів фізичного 
обмеження, питань дитячого розвитку та специфіки 
догляду за дітьми з особливими потребами?
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113 Згідно з передовою практикою, всі організації та за-
клади повинні вживати систематичних заходів для того, 
щоб перед прийомом на роботу особи, які будуть здійсню-
вати догляд за дітьми, та інші працівники, котрі безпосе-
редньо контактуватимуть з дітьми, проходили належну та 
комплексну атестацію стосовно придатності до роботи з 
дітьми.

114 Умови роботи (включаючи заробітну платню) осіб, 
які здійснюють догляд за дітьми, найнятих організація-
ми та закладами, повинні бути такими, щоб максимально 
збільшувати мотивацію, задоволення від роботи і наступ-
ність, що дозволить посилити їхнє прагнення виконува-
ти свої професійні обов’язки у найкращий і найефектив-
ніший спосіб.

115 Усі особи, що здійснюють догляд за дітьми, повинні 
пройти навчання з питань прав дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, а також особливої уразливості ді-
тей у складних ситуаціях, наприклад, невідкладної пе-
редачі під догляд чи влаштування під догляд за межами 
території їх постійного проживання. Також необхідно за-
безпечити урахування культурних, соціальних, гендер-
них і релігійних аспектів. Державам слід надати необхід-
ні ресурси та засоби для визнання цих спеціалістів, щоб 
сприяти впровадженню цих положень.

116 Усі штатні особи організацій чи закладів, що здій-
снюють догляд за дітьми, повинні пройти навчання щодо 
правильного реагування на проблемну поведінку дитини, 
зокрема засвоїти методи розв’язання конфліктних ситуа-
цій для запобігання заподіянню дитиною шкоди собі чи 
іншим.

117 Організації та заклади повинні вживати заходів для 
того, щоб за відповідних умов особи, які здійснюють до-
гляд за дітьми, були готові працювати з дітьми з особли-
вими потребами, насамперед дітьми, котрі живуть із ВІЛ/
СНІДом чи страждають від інших хронічних фізичних чи 
психічних захворювань, а також із дітьми з фізичними та 
розумовими відхиленнями.

2. виховання в прийомній сім’ї

118 Компетентний орган чи структура повинні розробити 
систему та провести належну підготовку персоналу для 
оцінювання і узгодження потреб дитини з можливостями 
та ресурсами потенційних прийомних батьків чи батьків-

НАБіР вАРіАНтів дОГляду

Повага до принципів необхідності та доціль-
ності, а також вимоги щодо індивідуального 
прийняття рішень відносно кожного випадку 
викликають питання щодо потреби у цілому 
наборі варіантів альтернативного догляду, що 
створить відповідну гнучкість реагування. 

чи НАціОНАльНА пОлітиКА…

…встановлює дієвий порядок денний щодо розроб-
ки, пропагування та підтримки кращої доступності 
та використання фостерної й інших форм сімейного 
догляду?

…вживає заходів для того, щоб розвиток системи 
прийомних (фостерних) сімей відповідав потребам 
громад і, врешті-решт, відбувався саме на рівні гро-
мад?

…уможливлює проведення адекватних і реальних 
консультацій з прийомними батьками та організаці-
ями, що займаються фостерним доглядом, для об-
ґрунтування відповідної політики та чинення впливу 
на неї?

...вживає заходів для того, щоб спеціальні дитячі (ін-
тернатні) заклади надавали відповідний індивідуа-
лізований догляд у малих групах і комплектувалися 
висококваліфікованим персоналом для надання до-
гляду належних стандартів?

…забезпечує належні гарантії для того, щоб інсти-
туційний догляд використовувався тільки у відпо-
відних випадках, і щоб активні клопотання чи ана-
логічні дії таких закладів стосовно прийому нових 
вихованців (наприклад для отримання додаткового 
фінансування) були заборонені?
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вихователів, а також для підготовки усіх зацікавлених 
осіб до процесу передання дитини під опіку.

119 У кожній місцевості та території необхідно визна-
чити коло акредитованих прийомних батьків і батьків-
вихователів, здатних забезпечити дітям догляд і захист, 
зберігаючи при цьому їхні зв’язки з родиною, громадою та 
культурною спільнотою.

120 Необхідно розробити та запровадити систему спеці-
альної підготовки, підтримки та консультування для при-
йомних батьків і батьків-вихователів, заняття для яких по-
винні проводитися через регулярні інтервали до, під час 
та після передачі дитини під догляд.

121 Особи, що піклуються про дитину, повинні мати 
можливість висловлювати свої думки та впливати на по-
літику організацій, які забезпечують догляд, а також ін-
ших структур, що опікуються дітьми, позбавленими бать-
ківського піклування.

122 Необхідно всіляко сприяти створенню асоціацій при-
йомних батьків та батьків-вихователів, здатних надавати 
взаємну підтримку та робити внесок у розробку політики 
та практики в цій галузі.

C. догляд у закладах інтернатного типу

123 Заклади інтернатного типу мають бути невеликими 
і виходити з пріоритету прав і потреб дитини у середови-
щі, максимально наближеному до оточення сімейного типу 
чи малої групи. В цілому, їхнім завданням повинно стати 
надання тимчасового догляду й активне сприяння реінте-
грації дитини у свою сім’ю, або, якщо це неможливо, – за-
безпечення постійного, стабільного догляду за дитиною в 
альтернативному сімейному середовищі, у тому числі шля-
хом усиновлення чи кафали згідно з ісламським правом.

124 Необхідно вживати заходів для того, щоб за необ-
хідності та у відповідних випадках дитина, яка потребує 
виключно захисту й альтернативного догляду, розміщу-
валася окремо від дітей, які підпадають під систему пра-
восуддя в кримінальних справах.

125 Компетентний центральний чи місцевий орган влади 
повинен запровадити жорсткий порядок перевірки та від-
бору, завдяки чому діти будуть зараховуватися у такі за-
клади тільки в установлених випадках.

126 Державам необхідно вживати заходів для того, щоб 
заклади інтернатного типу були укомплектовані достат-
ньою кількістю осіб, які здійснюють догляд за дитиною, 
що дозволить їм приділяти персональну увагу кожній 
дитині і, де це доцільно, надасть дитині можливість на-
лагоджувати тісні довірливі стосунки з конкретним ви-
хователем. Крім того, вихователі повинні розподілятися 
у межах закладу таким чином, щоб мати змогу ефектив-
но реалізовувати його цілі і завдання та забезпечувати за-
хист дітей.

127 Закони, політика та нормативні положення повинні 
забороняти підбір і підбурювання дітей до їх влаштуван-
ня у заклади інтернатного типу з боку організацій, закла-
дів та окремих осіб.

d. перевірка та моніторинг

128 Організації, заклади та спеціалісти, які займаються 
здійсненням догляду, повинні звітувати перед конкретним 
державним органом, який, окрім інших завдань, має забезпе-
чити проведення регулярних і частих перевірок, що включа-
тимуть як заплановані, так і позачергові відвідування з про-
веденням бесід і спостереженням за дітьми та персоналом.

129 Якщо це можливо і доцільно, функції інспектуван-
ня повинні включати компонент із проведення тренінгів і 
зміцнення потенціалу осіб, які надають послуги з догляду.

130 Необхідно стимулювати створення державами не-
залежного національного механізму моніторингу з на-
лежним урахуванням принципів, що стосуються статусу 
національних установ, які опікуються просуванням і за-
хистом прав людини («Паризькі принципи») . Такий ме-
ханізм моніторингу має бути легкодоступним для дітей, 
батьків і осіб, які несуть відповідальність за дітей, позбав-
лених батьківського піклування. Функції моніторингово-
го механізму повинні включати:
(a) консультування в умовах конфіденційності з дітьми, 

які перебувають під будь-якими формами альтерна-
тивного догляду, відвідування місць їх проживання та 
розслідування будь-яких випадків можливого пору-
шення прав цих дітей за фактом отримання скарги чи 
з власної ініціативи;

(b) вироблення рекомендацій стосовно політики відповід-
них органів влади з метою покращення поводження з 
дітьми, позбавленими батьківського піклування, та за-
безпечення відповідності такого ставлення висновкам 

25



досліджень із питань захисту, здоров’я, розвитку дітей 
і догляду за ними;

(c) внесення пропозицій і зауважень, що стосуються про-
ектів законодавчих актів;

(d) незалежний внесок у процес подання звітів відповід-
но до вимог Конвенції ООН про права дитини2, у тому 
числі – періодичних доповідей держав-учасниць до 
Комітету з прав дитини у частині, що стосується вико-
нання цих Керівних принципів.

E. підтримка після припинення здійснення догляду

131 Організації та установи повинні мати чітку політику 
та реалізовувати узгоджені заходи щодо планового й по-
запланового завершення їхньої роботи з дітьми, з метою 
забезпечення цих дітей необхідною підтримкою після за-
вершення здійснення догляду та/або подальшого супро-
воду. Впродовж усього періоду надання догляду ці струк-
тури повинні систематично готувати дитину до того, щоб 
вона була здатна себе забезпечувати та повністю інтегру-
ватися в громаду, в першу чергу завдяки набуттю соціаль-
них і життєвих навичок, що розвиваються завдяки участі 
в житті територіальної громади.

132 Процес переходу від опіки до періоду після завершен-
ня надання догляду повинен враховувати стать, вік, зрілість 
і особливі обставини дитини, а також включати консульту-
вання та підтримку, в першу чергу для того, щоб уникнути 
її експлуатації. Діти, які виходять з-під опіки (піклування), 
повинні активно долучатися до планування свого життя 
після припинення надання догляду. Діти з особливими по-
требами, наприклад діти-інваліди, повинні користуватися 
послугами відповідної системи підтримки, що дозволить 
їм, з-поміж іншого, уникати недоцільного влаштування в 
заклади інтернатного типу. Необхідно заохочувати підпри-
ємства державного та приватного сектора (в тому числі – 
шляхом створення певних пільг) до прийняття на роботу 
осіб із числа дітей, які перебували в умовах різних форм до-
гляду, передусім дітей із особливими потребами.

133 Необхідно докласти особливих зусиль, щоб для кож-
ної дитини, якщо це можливо, був призначений спеціаль-
ний співробітник, який би допомагав їй у переході до са-
мостійного життя після завершення надання догляду.

134 Підготовка до самостійного життя після завершення 
надання догляду повинна розпочатися якнайраніше піс-
ля взяття дитини під опіку й у будь-якому разі задовго до 

підГОтОвКА дО Життя піСля 
пРипиНеННя здіЙСНеННя 
дОГляду тА відпОвідНА 
підтРимКА

Визнаючи численні виклики, з якими стикають-
ся молоді люди, залишаючи форми догляду, Ке-
рівні принципи пропонують засади підтримки, 
що допоможуть дітям підготуватися до виходу 
із системи опіки та підтримуватимуть їх у по-
дальшому житті.

чи НАціОНАльНА пОлітиКА…

…передбачає потребу в своєчасному плануванні 
виходу із системи опіки, що розробляється спільно 
з дитиною?

…зобов’язує постачальників послуг із догляду вживати 
заходів для того, щоб дитина, яка готується до виходу 
із системи опіки, мала доступ до офіційної та нефор-
мальної освіти, навчання на основі життєвих навичок 
та інших можливостей, які відповідають її прагненням 
і сподіванням стосовно самостійного життя?

…забезпечує розподіл відповідних ресурсів, напри-
клад цілеспрямованої підтримки спеціально призна-
ченого спеціаліста, який допомагатиме та надавати-
ме дитині поради впродовж усього процесу підготовки 
до виходу із системи опіки та подальшого життя?

…підтримує ідею застосування структурами та фор-
мами альтернативного догляду політики «відчинених 
дверей» стосовно тих, хто залишає цю систему, на-
приклад, щоб вони могли інколи відвідувати або під-
тримувати контакти зі своїми колишніми піклувальни-
ками, отримуючи подальшу підтримку?
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того, як дитина залишить заклад чи середовище, де забез-
печується догляд.

135 Систематичне створення можливостей стосовно за-
гальноосвітньої та професійної підготовки має стати 
невід’ємним компонентом засвоєння життєвих навичок 
молодими людьми, щодо яких припиняється здійснення 
догляду, аби допомогти їм стати фінансово незалежними і 
отримувати власний доход.

136 Молодим людям, щодо яких припиняється здійснен-
ня догляду, а також після завершення догляду необхідно 
забезпечити доступ до соціальних, юридичних та медич-
них послуг разом з відповідною фінансовою підтримкою.

VIII. дОГляд зА дітьми 
зА меЖАми КРАЇН ЇХ 
пОСтіЙНОГО пРОЖивАННя

a. пеРедАННя дитиНи під дОГляд 
зА КОРдОН

137 Ці Керівні принципи застосовуються до усіх держав-
них і приватних організацій та усіх осіб, які займаються 
передачею дітей під догляд у країну, що не є країною по-
стійного проживання дитини, з метою, наприклад, медич-
ного лікування, тимчасового проживання, відпочинку чи 
з будь-якої іншої причини.

138 Відповідним державам слід забезпечити функціо-
нування спеціально призначеного органу, що відповідав 
би за визначення конкретних стандартів, яких слід до-
тримуватися. Зокрема, йдеться про критерії відбору осіб, 
які здійснюють догляд за дитиною у приймаючій країні, 
про якість догляду і подальшого супроводу, а також про 
контроль і моніторинг функціонування таких схем.

139 Щоб заручитися необхідним міжнародним співро-
бітництвом і захистом дитини у таких ситуаціях, дер-
жавам рекомендується ратифікувати Гаазьку конвенцію 
про юрисдикцію, застосовуване право, визнання, вико-
нання та співробітництво щодо батьківської відповідаль-
ності та заходів захисту дітей від 19 жовтня 1996 року , 
чи приєднатися до неї.

діти зА КОРдОНОм

Керівні принципи наголошують на тому, що діти, 
які опинилися за кордонами країни постійного 
проживання, повинні користуватися тими сами-
ми рівнями догляду та захисту, що й громадяни 
країни-одержувача.

чи НАціОНАльНА пОлітиКА…

…забезпечує адекватну підготовку посадових осіб 
митної служби та служби імміграції з питань реагу-
вання на проблеми дітей, які опинилися за кордоном, 
з належною делікатністю та чуйністю?

…містить положення щодо систематичних зв’язків і 
направлень між відповідними органами та структура-
ми, такими як служба імміграції, соціальні служби й 
органи внутрішніх справ?

…передбачає призначення відповідальної дорослої 
особи, закладу чи організації, яка представлятиме 
інтереси та підтримуватиме дитину впродовж усього 
процесу прийняття рішень стосовно надання догляду 
та/або імміграції?

…вживає заходів для того, щоб можливі варіанти аль-
тернативного догляду для дітей, які опинилися за кордо-
ном, відповідали та з повагою ставилися до етнічного по-
ходження дитини, її культурних і релігійних уподобань?

…вживає заходів – по дипломатичних каналах чи ін-
шими методами розслідування – для проведення на-
лежної оцінки ризиків ще до повернення дитини до 
країни походження або її возз’єднання з родиною?

…забезпечує адекватні правові гарантії для того, щоб 
перед прийняттям інших постійних рішень щодо ди-
тини (наприклад усиновлення) були використані всі 
без винятку можливості повернути дитину до батьків, 
інших родичів або піклувальників?
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B. здіЙСНеННя дОГляду зА дитиНОЮ, 
яКА вЖе пеРеБувАє зА КОРдОНОм

140 Ці Керівні принципи, а також інші відповідні між-
народні положення повинні застосовуватися до усіх 
державних і приватних структур та до усіх осіб, які за-
ймаються забезпеченням догляду за дітьми, котрі по-
требують цього під час перебування у країні, яка з будь-
яких причин не є країною їх постійного проживання.

141 Діти без супроводу чи відособлені діти, які уже 
знаходяться за кордоном, як правило, користуються тим 
же рівнем захисту та догляду, що і діти, котрі постійно 
мешкають у відповідній країні.

142 При визначенні певної форми догляду необхідно 
враховувати – залежно від конкретного випадку – від-
мінності дітей без супроводу чи відособлених дітей 
(йдеться, зокрема, про етнічне чи міграційне походжен-
ня, культурні та релігійні відмінності тощо).

143 Діти без супроводу та відособлені діти, у тому чис-
лі ті, які прибули в країну незаконно, як правило, не ма-
ють позбавлятися волі тільки за порушення місцевого 
закону, що регулює в’їзд на територію країни та перебу-
вання на її території.

144 Діти, які є жертвами торгівлі людьми, не повинні 
затримуватися поліцією чи піддаватися покаранню за 
свою участь у злочинній діяльності під примусом.

145 Відразу після виявлення дитини без супроводу дер-
жавам рекомендується призначити їй опікуна (піклу-
вальника), або, якщо це необхідно, – представника через 
організацію, що відповідає за її догляд та благополуч-
чя, які будуть супроводжувати дитину впродовж усього 
процесу визначення її статусу та ухвалення відповідних 
рішень щодо неї.

146 Відразу після того, як дитина без супроводу чи ві-
дособлена дитина буде узята під опіку, необхідно до-
класти всіх прийнятних зусиль для розшуку її сім’ї та 
відновлення сімейних зв’язків, якщо це не суперечить 
найвищим інтересам дитини і не наражає сторони-
учасниці процесу на небезпеку.

147 Для того, щоб сприяти плануванню майбутнього 
дитини без супроводу чи відособленої дитини в інтер-
есах якнайкращого захисту її прав, відповідні держав-

ні органи та служби соціального забезпечення повинні 
докладати усіх зусиль, щоб отримати документи та ін-
формацію для проведення оцінки ризиків для дитини, а 
також соціальних і сімейних умов у країні її постійно-
го проживання.

148 Дітей без супроводу чи відособлених дітей не 
можна повертати в країну їх постійного проживання, 
якщо:
(a) за результатами оцінки ризиків та безпеки є усі 

підстави вважати, що це загрожуватиме безпеці 
дитини;

(b) до повернення не було визначено особу, що здій-
снюватиме догляд за дитиною, ким може виступати: 
один із батьків, інший родич, інший повнолітній опі-
кун (піклувальник), державний орган чи уповнова-
жений заклад із питань догляду за дітьми у країні 
походження, яка погоджується і може взяти на себе 
відповідальність за дитину і забезпечити їй необхід-
ний догляд і захист;

(c) з будь-яких інших причин повернення суперечить 
найвищим інтересам дитини за оцінкою компетент-
них органів.

149 Зважаючи на цілі, перераховані вище, необхідно 
підтримувати, зміцнювати та розвивати співробітни-
цтво між державами, регіонами, місцевими органами 
влади та громадянським суспільством.

150 Слід передбачити ефективну участь консульських 
служб або, якщо це неможливо, уповноважених пред-
ставників країни походження, за умови, що це відпо-
відає найвищим інтересам дитини і не наражає її та її 
сім’ю на небезпеку.

151 Особи, які відповідають за благополуччя дитини 
без супроводу чи відособленої дитини, повинні сприяти 
регулярному спілкуванню дитини з її сім’єю за винят-
ком випадків, коли це суперечить її бажанню і явно не 
відповідає найвищим інтересам дитини..

152 Передача дитини з метою усиновлення чи кафали 
згідно з ісламським правом не повинна вважатися на-
лежною первинною формою влаштування дитини без 
супроводу чи відособленої дитини. Державам рекомен-
дується розглядати цей варіант тільки після того, як бу-
дуть вичерпані усі спроби визначити місцезнаходження 
батьків дитини, її далеких родичів чи звичних для неї 
опікунів (піклувальників).
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IX. дОГляд у НАдзвичАЙНиХ 
СитуАціяХ

a. зАСтОСувАННя КеРівНиХ пРиНципів

153 Ці Керівні принципи продовжують застосовувати-
ся і за умов надзвичайних ситуацій, які виникають в ре-
зультаті природних і антропогенних катастроф, включаю-
чи міжнародні та локальні збройні конфлікти та іноземну 
окупацію. Особам і організаціям, що бажають працювати 
в інтересах дітей, позбавлених батьківського піклування, 
у надзвичайних ситуаціях рекомендується діяти відповід-
но до цих Керівних принципів.

154 За таких обставин державі чи фактичним органам 
влади у відповідному регіоні, міжнародному співтовари-
ству, а також усім місцевим, національним, іноземним і 
міжнародним агенціям, що надають чи мають намір нада-
вати послуги щодо догляду за дітьми, необхідно звернути 
особливу увагу на такі дії:
(a) переконатися, що всі організації та особи, які опіку-

ються проблемами дітей без супроводу чи відособле-
них дітей, володіють необхідним досвідом, підготов-
кою, ресурсами і засобами для виконання цих завдань 
належним чином;

(b) за необхідності розвивати тимчасовий і довгостроко-
вий догляд на сімейній основі;

(c) використовувати догляд у закладах інтернатного типу 
виключно як крайній засіб до того, як буде розвинута 
система догляду на сімейній основі;

(d) заборонити створення нових закладів інтернатного 
типу, призначених для одночасного здійснення догля-
ду за великими групами дітей на постійній або довго-
тривалій основі;

(e) запобігати транскордонному переміщенню дітей, 
окрім випадків, передбачених пунктом 160, викладе-
ним нижче;

(f) запровадити обов’язкову вимогу щодо співпраці у сфе-
рі розшуку сім’ї та реінтеграції в сім’ю.

попередження роз’єднанню

155 Організації та органи влади повинні робити все мож-
ливе, щоб запобігти роз’єднанню дітей з їхніми батька-
ми чи опікунами (піклувальниками), за винятком випад-
ків, коли цього вимагають найвищі інтереси дитини. Крім 

діти в умОвАХ 

НАдзвичАЙНиХ СитуАціЙ

Ці Керівні принципи повинні застосовуватися 
в умовах усіх надзвичайних чи кризових ситу-
ацій з метою відстеження та повернення дітей 
до їхніх родин по можливості перед прийняттям 
будь-яких інших рішень.

чи НАціОНАльНА пОлітиКА…

…вимагає від місцевих і міжнародних органів та 
структур, що надають допомогу в надзвичайних си-
туаціях, ухвалювати чіткі стратегії стосовно забез-
печення комплексної підтримки родин і громад, а 
також гарантування необхідного догляду та захисту 
дітей?

…гарантує державний контроль за взяттям на об-
лік вилучених дітей, забезпечуючи при цьому кон-
фіденційність і захищеність зібраних даних, а та-
кож їх першочергове застосування для сприяння 
возз’єднанню родин?

…забезпечує розробку відповідного набору послуг 
із догляду на рівні громади, здатних задовольняти 
індивідуальні та специфічні потреби дітей, для яких 
возз’єднання з родинами неможливе?

…забезпечує адекватні правові гарантії для того, 
щоб перед прийняттям інших постійних рішень 
щодо дитини (наприклад усиновлення) були вико-
ристані всі без винятку можливості та спроби по-
вернути дитину в її власну родину?
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того, слід вживати заходів, щоб дії уповноважених осіб 
не спричиняли роз’єднання сім’ї через надання послуг і 
пільг тільки дітям, а не сім’ям у цілому.

156 Роз’єднанню за ініціативою батьків дитини чи осіб, 
що їх замінюють, необхідно запобігати шляхом:
(a) забезпечення усіх домогосподарств доступом до осно-

вних продуктів харчування, товарів медичного при-
значення та інших важливих послуг, включаючи 
освіту;

(b) обмеження розвитку інтернатних форм виховання ди-
тини та обмеження їх використання тільки ситуація-
ми, коли це необхідно.

B. упОРядКувАННя дОГляду

157 Необхідно сприяти активній участі громад у здій-
сненні моніторингу та вирішенні проблем догляду та за-
хисту, з якими стикаються діти на місцевому рівні.

158 Необхідно заохочувати здійснення догляду за дити-
ною у рідній для неї громаді, включаючи передачу під 
опіку (піклування), адже це забезпечує безперервність 
процесу соціалізації та розвитку.

159 Оскільки діти без супроводу та відособлені діти мо-
жуть наражатися на підвищений ризик жорстокого пово-
дження й експлуатації, забезпечення їх захисту вимагає 
спеціальних заходів із моніторингу та надання конкретної 
допомоги опікунам (піклувальникам).

160 Дітей, які опинилися у надзвичайній ситуації, не слід 
переміщувати в інші країни – за межі країни їх звичай-
ного проживання – з метою забезпечення альтернативно-
го догляду. Винятком є тимчасове переміщення на під-
ставі переконливих аргументів, пов’язаних із охороною 
здоров’я, медичними міркуваннями чи безпекою. У цьому 
випадку діти повинні знаходитися максимально близько 
до своєї домівки; їх має супроводжувати один із батьків 
чи опікун (піклувальник), відомий дитині. Крім того, по-
винен бути розроблений чіткий план повернення.

161 Якщо реінтеграція в сім’ю неможлива протягом від-
повідного терміну або якщо вона вважається такою, що 
не відповідає найвищим інтересам дитини, необхідно за-
безпечити ухвалення сталих і остаточних рішень, таких 
як усиновлення чи кафала згідно з ісламським правом. 
Якщо і ці варіанти неможливі, потрібно розглянути інші 

довгострокові рішення щодо дитини, такі як влаштування 
у прийомну сім’ю або у відповідний заклад інтернатного 
типу, включаючи, наприклад, групове проживання в бу-
динку та інші контрольовані форми проживання.

C. РОзшуК Сім’Ї тА РеіНтеГРАція в 
Сім’Ю

162 Встановлення особи, реєстрація та видача докумен-
тів дітям без супроводу дорослих чи відособленим дітям є 
пріоритетним завданням у будь-якій надзвичайній ситуа-
ції, що має виконуватися у найкоротші строки.

163 Заходи щодо реєстрації повинні здійснюватися дер-
жавними органами або під їхнім безпосереднім контро-
лем уповноваженими на те організаціями, що відповіда-
ють за виконання цього завдання і мають такий досвід.

164 Необхідно дотримуватися принципу конфіденцій-
ності стосовно зібраної інформації, а також запроваджу-
вати системи безпечної передачі та зберігання інформа-
ції. Інформацію слід передавати тільки уповноваженим 
структурам з метою розшуку сім’ї, реінтеграції та забез-
печення догляду.

165  Усі особи, що займаються розшуком членів сім’ї чи 
опікунів (піклувальників) за законом чи звичаями, пови-
нні, якщо це можливо, діяти узгоджено, використовуючи 
стандартні форми та взаємно сумісні процедури. Вони по-
винні вживати заходів для того, щоб дитина та інші заці-
кавлені особи не наражалися на небезпеку в результаті їх-
ніх дій.

166 Дійсність спорідненості та підтвердження готовнос-
ті дитини і членів сім’ї до возз’єднання повинні переві-
рятися у кожному конкретному випадку. Недопустимими 
є будь-які дії, здатні перешкодити потенційній реінтегра-
ції у сім’ю, наприклад, усиновлення, зміна імені чи від-
далення від можливого місцеперебування сім’ї до того, 
як будуть вичерпані всі можливості щодо розшуку сім’ї 
дитини.

167 Відповідна документація щодо будь-якої форми вла-
штування дитини повинна зберігатися в надійному та без-
печному місці, щоб максимально спростити возз’єднання 
із сім’єю в майбутньому.
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КОРиСНі пОСилАННя

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про права дитини (КПД ООН):

• Повний текст Конвенції: http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm 
• Українською мовою: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021 
• Версія, дружня до дитини: http://www.unicef.org/ukraine/ukr/UNICEF_105x140_small_F.pdf

Африканська хартія з прав і добробуту дитини
http://www.africa-union.org/child/home.htm

Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи Rec (2005) 5 про права дітей, які мешкають у 
спеціалізованих дитячих закладах
http://www.coe.int/familypolicy (обрати сторінку «Сhildren in residential institutions»; доступно англійською, 
російською, грецькою, польською, естонською, литовською, ісландською, чеською та сербською мовами)

Стандарти «Якість для благополуччя дітей» (Q4C) - http://www.quality4children.info

Видання Ради Європи та «СОС Дитячі Містечка»: «Діти та молоді люди, які перебувають під опікою. 
Дізнайся про свої права!» - http://www.coe.int/t/dg3/children/childrenincare/CYPBooklet_Ukr.pdf

«СОС Дитячі Містечка» - http://www.sos-childrensvillages.org
МБО «БФ «СОС Дитячі містечка» Україна - http://www.sos-ukraine.org

Міжнародна соціальна служба - http://www.iss-ssi.org/

NGO Group for the Convention on the Rights of the Child - http://www.childrightsnet.org/

Child’s Rights Information Network (CRIN) - http://www.crin.org

Better Care Network - http://crin.org/bcn/

Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ)  - http://www.unicef.org

Посібник із вимірювання рівня становища дітей, які перебувають під офіційною опікою (англ.)
http://www.crin.org/BCn/details.asp?id=19618&themeId=1001&topicId=1011

виХідНі дАНі
видАвець:
International Charitable Organisation
„Charitable Foundation
„SOS Children’s Villages“
gmyri str., 8-B
Kyiv, Ukraine
02140

відпОвідАльНі зА зміСт:
Неофіційний переклад здійснено в рамках спільного проекту євро-
пейського Союзу та ЮНіСеФ «Розвиток комплексних превентивних 
послуг для дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, 
які опинились у складних життєвих обставинах». 

з офіційним текстом Резолюції можна ознайомитися за 
адресами: 
- англійською мовою – http://www.unicef.org/videoaudio/PdFs/
guidelines-English.pdf 
- французькою мовою – http://www.unicef.org/french/protection/
files/100407-Unga-Res-64-142.fr.pdf 
- російською мовою – http://daccess-ddsny.un.org/doc/UndOC/
gEn/n09/470/37/PdF/n0947037.pdf?OpenElement 

дозвіл на відтворення документів Генеральної Асамблеї (a/
RES/64/142) надано безкоштовно Організацією Об’єднаних На-
цій. дозвіл поширюється на неексклюзивні права на переклад, 
друк і розповсюдження документа із зазначенням авторства. 
Комерційне використання заборонене. 

Літредагування тексту: Видавнича організація «Юстініан» 
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