
РЕЗОЛЮЦІЯ УЧАСНИКІВ 

Онлайн-круглого столу в НААУ 

«Реалізація Конвенції ООН про права дитини в Україні:  

державна політика, нормотворення та правозастосування» 

20 листопада 2020 р. 
 

1. Підтримати ініціативу Центру «Адвокат дитини» ВША НААУ щодо 

спільної організації та проведення мультидисциплінарних експертних заходів 

у І кв. 2021 р. на теми:  

«Ювенальна спеціалізація в системі захисту прав дітей:  сучасний стан 

та тенденції збалансованого розвитку в Україні»; 

«Правосуддя, дружнє до дітей: національний досвід  та пріоритетні 

напрямки реформування системи ювенальної юстиції в Україні». 

 

2. Здійснювати популяризацію та поширення знань про міжнародні 

зобов’язання України у сфері захисту прав дитини, зокрема за Конвенцією про 

права дитини та факультативними протоколами до неї шляхом проведення 

тематичних навчальних заходів із підвищення кваліфікації адвокатів, 

правоосвітніх заходів для органів системи ювенальної юстиції, широких груп 

населення, уключаючи дітей, підлітків та їхніх законних представників, у т.ч. 

за участі громадських національних та міжнародних  правозахисних 

організацій.  

 

3. Висвітлювати під час правоосвітніх заходів та в тематичних 

публікаціях  інформацію про зарубіжний досвід використання Конвенції ООН 

про права дитини в якості інструмента юридичної аргументації, а також 

поширювати обізнаність правників з інтерпретаційними актами Комітету з 

прав дитини та міжнародною практикою захисту прав дитини. Зокрема, із 

Зауваженнями загального порядку Комітету з прав дитини як актами 

авторитетного тлумачення Конвенції про права дитини: 

№ 8 Щодо захисту дітей від тілесних покарань та інших принизливих 

видів покарання. 

№ 10 Права дитини в рамках правосуддя щодо неповнолітніх. 

№ 13 Право дитини на свободу від усіх форм насильства. 

№ 14 Щодо забезпечення найкращих інтересів дитини. 

№ 24 Права дитини в системі правосуддя щодо дітей. 

 

4. Визнати доцільним посилення юридичного (зокрема, міжнародно-

правового) компонента підготовки фахівців, які працюють із дітьми і для дітей 

та напрацювати пропозиції стосовно єдиних стандартів навчання фахівців 

органів і служб  системи ювенальної юстиції. 

 

5. Правоосвітні заходи, навчальні курси/програми спрямовувати на 

розвиток й удосконалення професійних компетентностей фахівців у сфері 

юстиції щодо дітей та створювати навчальний матеріал з урахуванням їхніх 



функціональних обов’язків, спеціалізації, а також рівня знань, умінь і навичок 

слухачів, орієнтуючись  на сучасні потреби забезпечення реалізації та захисту 

прав і свобод дітей, зміни в законодавстві, практику його застосування, у тому 

числі судову практику та міжнародний досвід. 

 

6.  Узяти до уваги потребу постійного вдосконалення комплексу 

правових та практичних заходів ефективного захисту прав і свобод дітей, 

зокрема з питань запобігання й протидії сексуальному насильству щодо дітей, 

та реалізувати їх відповідно до повноважень і компетенції за напрямками:   

- запровадження єдиних стандартів (Концепції) навчання фахівців у 

сфері ювенальної юстиції; 

- комплексна інформаційна діяльність (підвищення рівня свідомості й 

обізнаності батьків і дітей, працівників сфери освіти та охорони здоров’я; 

постійне інформування в закладах освіти дітей про можливі правові наслідки 

вчинених ними правопорушень, а також наявні загрози в мережі Інтернет); 

- залучення дітей до спортивних та інших гуртків, у тому числі 

інформаційної та цифрової спрямованості для їхнього розвитку, 

запровадження системи заохочення за участь дітей у таких заходах; 

- вивчення позитивного зарубіжного досвіду та його адаптація з 

урахуванням національних потреб; 

- розширення співпраці з міжнародними урядовими та неурядовими 

організаціями й установами; 

- запровадження ефективного державного контролю за інформацією, 

яка носить антисоціальний, насильницький, розпусний, порнографічний,  

кримінальний характер із можливістю її оперативного блокування. 

 

 


