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‣ Встановлення мінімальних стандартів благополуччя та 
безпеки дитини.	

‣ Забезпечення якісного медичного обслуговування дитини 
від народження. 

‣ Удосконалення превентивних заходів, спрямованих на 
формування здорового способу життя підростаючого 
покоління. Оздоровлення та відпочинок дітей. 

‣ Створення ефективного, доступного та доброзичливого 
освітнього середовища, спрямованого на розвиток 
дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей.	

‣ Формування та забезпечення стандартів духовного, 
морального і культурного розвитку дитини.  

‣ Інтеграція дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які  утримуються в інтернатних установах, у 
загальноосвітній простір територіальної громади за 
місцем розташування зазначених установ.

Створення 
сприятливих умов  

для життя та розвитку 
дитини: 1 



‣ Удосконалення системи захисту прав дітей, інтегрування дітей 
з обмеженими можливостями в соціум; впровадження 
інтегрованих послуг для дітей з інвалідністю в територіальній 
громаді. 

‣ Зміцнення системи захисту прав дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, з урахуванням 
мінімальних стандартів. 

‣ Забезпечення прав дітей-іноземців, дітей-біженців, дітей із 
національних меншин та дітей, яких визнано особами, що 
потребують додаткового захисту. 

‣ Врахування індивідуальних потреб дівчат і хлопців при 
реалізації заходів, спрямованих на забезпечення їхніх прав.		

‣ Створення умов для всебічного розвитку дітей із сільської 
місцевості.

Забезпечення рівних 
можливостей для всіх дітей	
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‣ Зменшення рівня бідності сімей з дітьми.	

‣ Підвищення адресності соціальної підтримки 
малозабезпечених сімей з дітьми.		

‣ Запровадження в територіальних громадах широкого 
спектру превентивних послуг з метою забезпечення 
рівного доступу до соціальних послуг за потребою.		

‣ Забезпечення догляду та виховання дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у тому числі дітей 
з інвалідністю, в сім’ях або в умовах, максимально 
наближених до сімейних, реформування та реорганізація 
інтернатних закладів. 

‣ Посилення профілактики бездоглядності та 
безпритульності дітей. 

‣ Запровадження раннього виявлення, своєчасної та 
ефективної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, які 
опинилися 	в складних життєвих обставинах.		

‣ Удосконалення соціально-педагогічної роботи з 
формування відповідального батьківства, сімейних 
цінностей у підлітків, підготовка молоді	до сімейного 
життя	

Зміцнення інституту 
сім’ї та формування 
відповідального 
батьківства
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‣ Вдосконалення механізмів урахування думки дитини 
при вирішенні питань, що стосуються її життя.	

‣ Забезпечення ефективної взаємодії між громадськими 
організаціями та органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, підтримка дитячих 
ініціатив.	

‣ Залучення громадянського суспільства до вирішення 
питань, пов’язаних із забезпеченням найкращих 
інтересів дитини.

Урахування найкращих інтересів та думки 
дитини при прийнятті рішень	4 



‣ Формування політики громадської нетерпимості до всіх 
форм насильства над дітьми в суспільстві (у громадах, 
дитячих колективах, закладах, тощо).		

‣ Створення системи ефективної профілактики та протидії 
домашньому насильству над дітьми. 

‣ Вдосконалення	заходів протидії найгіршим формам 
дитячої праці, проституції та порнографії. Захист дітей від 
сексуальної експлуатації, сексуального насильства та 
торгівлі людьми.	

‣ Активізація інформаційно-просвітницької роботи щодо 
неприпустимості будь-якого насильства над дітьми.	

Захист дітей від насильства5 



‣ Впровадження дієвих форм і методів 
профілактики вчинення правопорушень дітьми.	

‣ Удосконалення системи захисту прав та інтересів 
дітей, які вчинили правопорушення.	

‣ Розвиток системи правосуддя, дружнього до 
дитини. Впровадження ювенальної юстиції.

Створення системи правосуддя, 
дружнього до дитини	
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‣ Недопущення участі дітей у воєнних діях і збройних 
конфліктах.	

‣ Забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні 
воєнних дій та збройного конфлікту.	

‣ Упровадження комплексних заходів щодо створення 
умов повноцінного життя та соціально-психологічної 
реабілітації дітей, які постраждали від збройного 
конфлікту.

Забезпечення прав 
дітей у ситуації 
збройного конфлікту	
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Створення безпечного 
інформаційного простору 
для дітей	

‣ Забезпечення захисту персональних даних дитини та 
іншої конфіденційної інформації про неї, забезпечення 
безпеки дітей в інформаційному просторі. 

‣ Формування	політики запобігання проявів радикалізму, 
расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму в дітей 
в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій.	

‣ Внесення до шкільних освітніх програм для дітей віком 
від 7 до 14 років та програм підвищення кваліфікації 
вчителів питань безпеки дітей в інформаційному 
просторі.	

‣ Упровадження системи соціально-педагогічної роботи з 
батьками з питань безпеки дітей в інформаційному 
просторі.
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‣ Забезпечення діяльності посадових осіб, 
відповідальних за захист прав дітей, в структурах 
виконавчих органів влади об’єднаних 
територіальних громад. 

‣ Комплексне оцінювання забезпечення прав дітей в 
територіальній громаді з метою визначення 
проблемних питань та шляхів.	

‣ Впровадження Всеукраїнського руху «Громада, 
доброзичлива до дітей».

Формування громади, доброзичливої до дітей 
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Дякую 
за увагу! 

Прошу 
підтримати.  


