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ВСТУП
Вельми важливою для вітчизняної науки проблемою

є обгрунтування шляхів удосконалення механізмів дер-
жавного управління, зокрема в частині регулювання
державою сфери сімейних відносин. У цьому контексті
значущим та актуальним є звернення до питань діяль-
ності Уповноваженого Президента України з прав ди-
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тини як підсистеми загальної вітчизняної системи ме-
ханізмів державного управління та напряму сімейної
політики Української держави.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є розв'язання проблеми науко-

вого обгрунтування роботи інституту Уповноваженого
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Президента України з прав дитини як однієї з ключових
ланок державно-управлінської сімейної політики. Її
було досягнуто шляхом розв'язання низки конкретних
наукових завдань, що зводилися до наступного: проана-
лізувати діяльність Уповноваженого Президента Украї-
ни з прав дитини як підсистему загальної системи ме-
ханізмів державного управління та напрям сімейної пол-
ітики держави; дослідити перспективи реалізації цього
напряму державно-управлінської сімейної політики на
базі сполучення родиноцентричної моделі соціальної
політики, розробленої ООН, так званої динамічної мо-
делі сімейної політики та моделі соціальної політики в
інтересах дітей і сімей, що акцентує увагу на врахуванні
потенційних ризиків і забезпеченні гнучкості; застосо-
вуючи сучасну наукову концепцію механізмів держав-
ного управління, обгрунтувати Національну стратегію
профілактики соціального сирітства як важливу ланку
державно-управлінської сімейної політики України; на-
уково опрацювати комплекс практичних рекомендацій,
які адресовані відповідним органам системи державно-
го управління України.

РЕЗУЛЬТАТИ
11 серпня 2011 р. Указом Президента України №

812/2011 запроваджена така інституціональна посада,
як Уповноважений Президента України з прав дитини.
Це доповнення системи механізмів президентської вла-
ди в Україні є вельми важливим удосконаленням у га-
лузі захисту і реалізації прав дитини як напряму вітчиз-
няної державно-управлінської сімейної політики.
Підкреслимо, що запровадження посади Уповноваже-
ного Президента України з прав дитини відповідає Кон-
венції ООН з прав дитини та рекомендаціям, наданим
Комітетом ООН з прав дитини. Показово, що Європейсь-
ка мережа омбудсменів із прав дітей, яка об'єднує
організації 32 країн Європи, що займаються захистом
прав дітей, вітала рішення Президента України про ство-
рення інституту Уповноваженого Президента України з
прав дитини. У липні 2012 р. делегація експертів Ради
Європи позитивно оцінила діяльність України стосовно
захисту прав дитини та відзначила, що ключові пріори-
тети діяльності Президента України та Ради Європи у
сфері захисту прав дітей є спільними. З метою реалі-
зації Стратегії Ради Європи щодо прав дитини на 2012—
2015 роки заступник Генерального секретаря Ради
Європи М. де Бур-Букіккіо відзначила важливість роз-
витку співпраці між Уповноваженим Президента Украї-
ни з прав дитини та офісом Ради Європи у Києві. За ре-
зультатами ознайомлення з діяльністю Уповноважено-
го Президента України з прав дитини, керівник депар-
таменту прав дитини Ради Європи Р. Єнсдоттір позитив-
но оцінила перший рік діяльності Уповноваженого Пре-
зидента України з прав дитини та визнала відповідність
цієї діяльності основним міжнародним принципам у ца-
рині захисту прав дитини [1, с. 4].

Механізми державного регулювання сфери сімей-
них відносин і механізми державної діяльності щодо за-
хисту і реалізації прав дитини як такі являють собою дві
самостійні підсистеми загальної системи механізмів дер-
жавного управління країни. Однак існує широка сфера
їх об'єктного перетину. Відповідна частина механізмів
діяльності з державного регулювання репрезентує за-

хист і реалізацію прав дитини як напрям державно-уп-
равлінської сімейної політики [2]. У цьому контексті
ключову роль відіграють загальна концепція родини та
цінності сімейної політики держави, що виступають еле-
ментами системи механізмів державного управління [3].
А все розмаїття представлених у науці та практиці кон-
цептуальних моделей стає відображенням різних ас-
пектів державно-управлінської сімейної політики [4].

Робота інституту Уповноваженого Президента Ук-
раїни з прав дитини потребує фундаментального нау-
кового обгрунтування, яке має здійснюватися на основі
сучасної, адекватної методології та комплексу методик
[5]. Нами доведено, що державно-управлінська сімей-
на політика, яка найкраще відповідатиме потребам сьо-
годення, повинна синтезувати напрацювання головних
існуючих у світі версій. Ідеться насамперед про засади
сімейної політики держави, розроблені [8] та адапто-
вані до ситуації початку другого десятиріччя XXI сто-
ліття [9] провідними спеціалістами, залученими ООН.
Може і має прислужитися нам в Україні так звана дина-
мічна модель сімейної політики [7]. Нарешті, вельми
корисним виглядає застосування засобів та інструментів
моделі соціальної політики в інтересах дітей і сімей, яка
акцентує увагу на врахуванні потенційних ризиків і за-
безпеченні гнучкості [10].

Далі представимо аналіз цілісного документу, який
присвячено питанням державно-управлінської сімейної
політики в Україні та в розробці якого ми брали безпо-
середню участь, — затвердженої Указом Президента
України від 22 жовтня 2012 р. Національної стратегії
профілактики соціального сирітства на період до 2020
року [6]. При цьому зупинятимемося головним чином
на тих положеннях, що були опрацьовані особисто нами.
Це стосується, зокрема, вихідного формулювання.
Згідно з ним, Стратегія визначає ключові завдання
діяльності центральних органів виконавчої влади і
органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з профілактики соціального сирітства
шляхом розширення доступу сімей з дітьми та дітей до
ефективних соціальних послуг, спрямованих на підтрим-
ку батьківства, материнства, виховного потенціалу сім'ї
як природного середовища виховання дитини.

Шляхом зіставлення та узгодження всіх наявних
підходів і дефініцій робочою групою за нашою участю
було синтезовано визначення базової категорії. Його
сутність полягає в тому, що під профілактикою соціаль-
ного сирітства слід розуміти діяльність органів опіки та
піклування, яка спрямована на соціальну підтримку ма-
теринства та батьківства, захист прав дитини на прожи-
вання в сім'ї, виявлення та усунення причин, що обумов-
люють сімейне неблагополуччя, невиконання батьківсь-
ких обов'язків, позбавлення або обмеження батьківсь-
ких прав, вилучення дітей з сімейного оточення (втрату
дітьми батьківського піклування).

Маємо підстави констатувати, що впродовж останніх
років досягнуто певного прогресу у сфері соціально-
правового захисту дітей, а саме: запроваджено соці-
альні виплати сім'ям у зв'язку з народженням дитини;
збільшено виплати на утримання дітей-сиріт і дітей, поз-
бавлених батьківського піклування; усунуто дискримі-
націю у фінансуванні утримання таких дітей залежно від
форми сімейного влаштування; запроваджено держав-
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ну допомогу при всиновленні дитини; створено єдину
базу даних дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківсь-
кого піклування; розроблено та запроваджено нові
стандарти діяльності органу опіки та піклування з пи-
тань захисту прав дитини, створення та функціонуван-
ня сімейних форм виховання, запровадження інклюзив-
ної освіти; створено мережу реабілітаційних установ,
закладів соціального захисту та закладів соціального
обслуговування; запроваджено посаду Уповноважено-
го Президента України з прав дитини. Вжиті заходи доз-
волили мінімізувати безпритульність дітей, активізува-
ти всиновлення дітей громадянами України, забезпечи-
ти пріоритетність національного всиновлення над
міждержавним і розвиток сімейних форм виховання. Під
опікою у прийомних сім'ях, у дитячих будинках сімей-
ного типу станом на 1 липня 2012 р. виховувалися 77,2%
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня. Ці результати були позитивно оцінені Комітетом ООН
з прав дитини.

У той же час необхідно підкреслити, що в Україні
недостатньою є діяльність органів опіки та піклування з
питань підтримки сім'ї, її батьківського і материнського
потенціалу, забезпечення права дитини на виховання в
біологічній сім'ї. Щороку близько 8 тис. дітей залиша-
ються без батьківського піклування. Запровадження
превентивних послуг для сімей із дітьми, які опинилися
у складних життєвих обставинах, забезпечить збере-
ження виховного потенціалу сім'ї та створить умови для
забезпечення права дитини виховуватися в біологічній
родині.

Взагалі-то законодавство України чітко визначає
життєві обставини та юридичні процедури, які обумов-
люють втрату дитиною батьківського піклування (стат-
тя 1 Закону України "Про охорону дитинства") і є таки-
ми, що не залежать від наявності та якості соціальних
послуг, які отримує сім'я з дітьми. Разом із тим, основ-
на більшість дітей втрачає батьківське піклування в ре-
зультаті життєвих обставин, що можуть бути відкори-
гованими в результаті раннього виявлення ризику по-
падання у складні життєві обставини та вчасної соціаль-
ної підтримки, наданої членам родини. До таких життє-
вих обставин належать асоціальна поведінка батьків у
результаті алкогольної та наркотичної залежності, ухи-
ляння батьків від виконання батьківських обов'язків,
жорстоке поводження з дитиною; будь-яка експлуата-
ція дитини, примушення дитини до жебракування та
бродяжництва. Підтримка держави повинна бути ске-
рованою на запобігання поширенню бідності серед
сімей, забезпечення батькам зайнятості та можливості
утримувати сім'ю, підтримку подружніх і батьківських
стосунків, зменшення злочинності серед осіб, які мають
на вихованні дітей, протидію насильству над дітьми і
поширенню алкогольної та наркотичної залежності се-
ред осіб, які виховують дітей. Особливо слід наголоси-
ти на тому, що недостатня увага приділяється розвитку
інклюзивної освіти, системи реабілітації дітей-інвалідів,
розвитку установ і закладів позашкільної та дошкіль-
ної освіти, денного перебування для дітей, у тому числі
з особливими потребами.

Було встановлено, що для сучасного етапу розвит-
ку українського суспільства характерні такі вразливі
групи сімейного населення, які опинились у складних

життєвих обставинах: сім'ї з дітьми, де батьки хочуть,
але не можуть забезпечити належного утримання та
догляду за дитиною; сім'ї з дітьми, де члени сім'ї є осо-
бами з особливими потребами; сім'ї з дітьми, де батьки
є трудовими мігрантами; сім'ї, де діти виховуються в
інтернатних закладах; сім'ї з дітьми, де батьки ухиля-
ються від виконання батьківських обов'язків; сім'ї, з
котрих дитину або дітей вилучено за рішенням суду без
позбавлення батьків батьківських прав; сім'ї, де батьки
відносно своїх дітей позбавлені батьківських прав та
існують юридичні підстави ініціювати поновлення
батьків у правах. Також до групи ризику можуть потра-
пити сім'ї, які виконують делеговані державою повно-
важення: сім'ї, в яких під опікою, піклуванням, у прийом-
них сім'ях, дитячих будинках сімейного типу виховують-
ся діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклу-
вання.

Констатовано, що з метою профілактики соціаль-
ного сирітства та підтримки виховного потенціалу сімей
необхідно вдосконалити умови, форми та методики на-
дання соціальних послуг сім'ям, які опинились у склад-
них життєвих обставинах. Відповідно сформульована
загальна мета Стратегії, якою є забезпечення підтрим-
ки виховної функції сімей задля реалізації прав кожної
дитини на виховання в безпечному сімейному середо-
вищі.

Досягнення цієї мети вимагає, щоб реалізація Стра-
тегії здійснювалася за такими напрямами: модернізація
системи підтримки на місцевому рівні сімей із дітьми,
які опинились у складних життєвих обставинах, у цілях
створення безпечного сімейного середовища для дити-
ни; удосконалення переліку та забезпечення належної
якості соціальних послуг, що надаються сім'ям із метою
попередження вилучення дитини з родини або створен-
ня умов для повернення дитини на виховання батькам;
удосконалення форм влаштування дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, забезпечення
пріоритетності виховання в сімейному середовищі;
удосконалення процедур взаємодії суб'єктів соціальної
роботи у сфері забезпечення прав дитини, підтримки
сімей із дітьми, які опинились у складних життєвих об-
ставинах, у тому числі сімей із дітьми-інвалідами.

За нашим наполяганням до числа основними зав-
дань Стратегії було включено здійснення органами опі-
ки та піклування діяльності з профілактики соціального
сирітства та підтримки сімей, які виховують дітей, шля-
хом надання якісних соціальних послуг, спрямованих на
підтримку виховної функції сім'ї.

Конкретні дії, які передбачає реалізація Стратегії,
згруповано за збільшеними, розширеними напрямами
наступним чином.

За напрямом модернізації системи підтримки на місце-
вому рівні дітей та сімей із дітьми, що опинились у склад-
них життєвих обставинах, і створення безпечного сімей-
ного середовища для дитини: підвищення відповідальності
органів опіки та піклування стосовно здійснення профілак-
тики соціального сирітства, надання соціальних послуг
сім'ям із дітьми, що сприятиме забезпеченню прав дитини
на виховання в безпечному сімейному середовищі; впро-
вадження порядку замовлення органом опіки та піклуван-
ня за місцем проживання дітей соціальних послуг дітям та
сім'ям із дітьми, які надаються спеціалізованими заклада-
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ми та установами, і порядку закупівлі таких послуг у не-
урядових організацій, приватних підприємств; розвиток
ринку та інфраструктури надання соціальних послуг дітям
і сім'ям з дітьми; впровадження нових соціальних техно-
логій, спрямованих на раннє виявлення сімей у складних
життєвих обставинах, підтримку батьківського потенціа-
лу та профілактику вилучення дитини з сім'ї, порушення
інших прав дитини; удосконалення переліку і підвищення
якості соціальних послуг, які на замовлення органу опіки
та піклування надаються суб'єктами соціальної роботи
сім'ям із дітьми, що опинились у складних життєвих об-
ставинах, відповідно до їх потреб; забезпечення надання
дітям-інвалідам, дітям з особливими потребами широко-
го спектру соціальних освітніх і медичних послуг за місцем
проживання та послуг у відповідних реабілітаційних уста-
новах відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації;
запровадження системи професійної підготовки фахівців
із соціальної роботи стосовно надання соціальних послуг
сім'ям у складних життєвих обставинах, сім'ям із дітьми;
удосконалення (за потреби розробка нових) фінансових
механізмів забезпечення захисту прав дитини та надання
ефективних соціальних послуг сім'ям із дітьми та дітям-
сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування;
забезпечення інформування населення про наявні соц-
іальні послуги та види соціальної допомоги, які надають-
ся суб'єктами соціальної роботи на замовлення органу
опіки та піклування.

За напрямом удосконалення переліку та забезпечен-
ня належної якості соціальних послуг, що надаються сім'ям
із метою попередження вилучення дитини з родини або
створення умов для повернення дитини на виховання бать-
кам: запровадження стандартів надання соціальних послуг
сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах,
залежно від причин виникнення таких обставин; запровад-
ження соціальних послуг для сімей, діти з яких, за заявою
батьків, перебувають на вихованні в інтернатних закладах;
забезпечення соціальним супроводом батьків, які прийня-
ли рішення про поновлення в батьківських правах (якщо
їх діти не всиновлені); запровадження соціальних послуг
із підготовки дітей і батьків до повернення їх у біологічні
сім'ї після тривалого перебування в інтернатних закладах,
повернення батьків із місць позбавлення волі, поновлен-
ня батьків у батьківських правах; забезпечення соціаль-
них послуг сім'ям із дітьми, які перебувають у процесі роз-
лучення батьків, вирішення спорів між батьками стосовно
місця проживання дітей, способів та участі батьків, що
розлучилися, у вихованні дітей; удосконалення процедур
здійснення соціального супроводу сімей або одиноких
матерів, які мають ризик відмовитися забрати дитину з
пологового відділення або з іншого медичного закладу;
забезпечення соціальним супроводом осіб із числа дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з ме-
тою надання їм соціальної підтримки в період працевлаш-
тування, забезпечення житлових прав, створення власної
сім'ї та виховання їхніх дітей.

За напрямом удосконалення форм влаштування
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, та забезпечення пріоритетності виховання в безпеч-
ному сімейному середовищі: удосконалення порядку
діяльності органу опіки та піклування в частині надання
адміністративних і соціальних послуг із питань захисту
прав дитини під час усиновлення, влаштування під опіку,

піклування, у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейно-
го типу та контролю за забезпеченням прав дитини в та-
ких сім'ях; забезпечення розвитку сімейних форм влаш-
тування дітей з урахуванням потреб дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, які походять з
відповідної територіальної громади; активізація діяль-
ності органів місцевої виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування щодо реформування закладів для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, шляхом забезпечення права кожної дитини на вихо-
вання в сім'ї; внесення пропозиції стосовно вдосконален-
ня судової процедури вилучення дитини без позбавлен-
ня батьків батьківських прав у частині оперативності прий-
няття судового рішення і зобов'язання органу опіки та
піклування здійснювати соціальний супровід таких
батьків із метою поновлення їх батьківського потенціа-
лу; розроблення та впровадження стандартів соціально-
го супроводу (за потребою) сімей, у яких виховуються
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування,
під опікою, піклуванням, у прийомних сім'ях, дитячих бу-
динках сімейного типу; внесення змін до Законів Украї-
ни "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім'я-
ми, дітьми та молоддю" стосовно запровадження обо-
в'язковості соціального супроводу сімей, у яких батьки
порушують права дитини; удосконалення форм і методів
пошуку, відбору кандидатів в усиновлювачі, опікуни та
піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, взає-
модобору прийомних батьків або батьків-вихователів для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, та підвищення виховного потенціалу таких сімей.

Важливою властивістю будь-якої державної програ-
ми є її очікувана результативність. На наше переконан-
ня, реалізація Стратегії дасть змогу забезпечити: вияв-
лення сімей із дітьми, що потрапили в складні життєві
обставини, на ранньому етапі, коли можливо соціаль-
ними послугами підтримати виховну спроможність сім'ї;
надання сім'ям, що перебувають у складних життєвих
обставинах, якісних соціальних послуг, спрямованих на
подолання причин вилучення дітей із сім'ї (професійна
перепідготовка та працевлаштування батьків, подолан-
ня причин бідності, подолання алкогольної та наркотич-
ної залежності батьків, підтримка подружніх і батькі-
вських стосунків, зменшення злочинності серед батьків
та ін.); захист прав дитини в процесі розлучення батьків,
вирішення спорів між батьками стосовно місця прожи-
вання дітей, способів участі батьків, що розлучилися, у
вихованні дітей; якісні соціальні послуги сім'ям, що ви-
конують делеговані державою повноваження стосовно
виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування; своєчасне прийняття рішень про обме-
ження батьківських прав і поновлення в батьківських
правах; соціальну підтримку сім'ям, що перебувають у
процесі поновлення батьківських прав, повертають дітей
у сім'ї з інтернатних закладів або від осіб, які виховува-
ли дітей за їх дорученням; надання дітям-інвалідам і
дітям з особливими потребами комплексу якісних по-
слуг у відповідних реабілітаційних установах, активізації
розвитку послуг з інклюзивної освіти та реабілітаційних
послуг; зменшення кількості дітей, батьки яких позбав-
лені батьківських прав або обмежені в таких правах че-
рез складні життєві обставини, виховуються поза межа-
ми сімей, в інтернатних закладах.
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Хочемо зупинитися ще на одному інституціонально-
му моменті. Як відомо, велика увага сімейній політиці
приділяється у країнах Європейського Союзу. Є сенс пе-
рейняти важливу інституційну властивість систем держав-
ного управління ЄС, а саме практику створення серед
органів центральної влади такого, що спеціально зай-
мається сімейними питаннями. Підкреслимо, що повністю
самостійний орган, який концентрується виключно на
цьому колі проблем, існує лише в Італії. Йдеться про Де-
партамент сімейної політики (Dipartimento per le politiche
della famiglia), роботою якого керує один із "міністрів без
портфелю". У решті випадків міністерства та їх очільни-
ки сполучують сімейні питання з іншими напрямами діяль-
ності. Причому спектр варіантів сполучення вельми ши-
рокий. Наприклад, в Австрії працює федеральне міністер-
ство економіки, сім'ї та молоді. У Бельгії один із держав-
них секретарів відповідає за соціальні питання, справи
сімей та інвалідів і наукову політику. У Німеччині існує
федеральне міністерство у справах сімей, громадян стар-
шого віку, жінок і молоді. У Люксембурзі працює
міністерство сім'ї та інтеграції; йдеться про інтеграцію
суспільну, соціальну. Зразок дуже цікавого, незвичайно-
го сполучення являє собою мальтійське міністерство
юстиції, діалогу та сім'ї; знову-таки мається на увазі сус-
пільний, соціальний діалог. Близькі між собою варіанти,
що застосовуються в Румунії та Словаччині: у першій діє
міністерство праці, сім'ї і соціального захисту, у другій
— міністерство праці, соціальних питань і сім'ї.

На нашу думку, в Україні слід повернутися до закріп-
лення повноважень стосовно регулювання сімейних відно-
син на вищому владному рівні. Враховуючи ключову роль
інституційної структури для забезпечення ефективності
функціонування системи державного управління, пропо-
нуємо розглянути питання про створення в складі Міністер-
ства соціальної політики України такого органу, як Дер-
жавна служба України у справах сім'ї та дітей.

До речі, Комітет ООН з прав дитини ще в січні 2011 р.
висловив стурбованість стосовно реформування цент-
ральних органів виконавчої влади України. Як зазнача-
лося, Комітет особливо занепокоєний тим, що розфор-
мування державних структур центрального рівня стано-
витиме загрозу існуючому професійному та технічному
потенціалу в галузі захисту дітей. Крім того, Комітет зак-
ликав провести комплексний функціональний аналіз цен-
тральних та місцевих органів влади, що відповідають за
забезпечення прав дітей, і переконатися, що відповідні
обов'язки були належним чином делеговані та чітко виз-
начені в рамках нової структури, а також забезпечити
безперервність реалізації ключових пріоритетів держав-
ної політики щодо дітей, зокрема проведення реформи
системи опіки та піклування. Також Комітет ООН з прав
дитини висловив занепокоєння можливими викликами
для сталості політики і програм в інтересах дітей у кон-
тексті особливостей проведення другого етапу адмініст-
ративної реформи. Зазначалося, що реформа системи
державного управління може порушити ефективну коор-
динацію та провадження політики в інтересах дітей, а це
може призвести до погіршення послуг із підтримки, за-
хисту та профілактики для дітей груп найвищого ризику.

Проведений аналіз дозволяє надати комплекс прак-
тичних рекомендацій, адресованих вітчизняним органам
системи державного управління. Контролюючим орга-

ном стосовно цієї діяльності міг би бути відповідний
підрозділ Адміністрації Президента України.

Щодо особливостей другого етапу адміністративної
реформи, а саме стосовно структурних підрозділів місце-
вих органів виконавчої влади, пропонуємо на місцевому
рівні (обласному, районному, міському) передбачити
окремі структурні підрозділи "служби у справах сім'ї та
дітей", які створити на базі служб у справах дітей, додав-
ши до їх повноважень функції з питань сім'ї з відповід-
ним кадровим забезпеченням. Центри соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді, у відповідності до положення
про них, повинні стати закладами соціального обслуго-
вування, які виконують соціальне замовлення органу оп-
іки та піклування (служб у справах сім'ї та дітей).

Всі ці заходи створять умови для подальшого вдоско-
налення державної політики в сфері захисту дітей та сімей,
посилять діяльність із захисту прав дітей і дозволять Ук-
раїні виконати заключні зауваження Комітету ООН з прав
дитини до Уряду України в частині реформування систе-
ми захисту прав конкретної дитини та вдосконалення чин-
ного законодавства в цій сфері. Така вертикаль виконав-
чої гілки влади дозволить уникнути значних розбіжностей
між чинним законодавством і потребами дітей та сімей в
отриманні адміністративних і соціальних послуг з боку
місцевих органів виконавчої влади, у тому числі послуг
щодо оформлення опіки, усиновлення, влаштування в
сімейні форми виховання, соціального захисту багатодіт-
них сімей, організації оздоровлення дітей тощо.

Саме пропонована вертикаль центральних і місцевих
органів влади дозволить оперативно розробити і затвер-
дити заходи на виконання Національної стратегії профілак-
тики соціального сирітства; посилити методичне забезпе-
чення діяльності служб у справах сім'ї та дітей у частині
підготовки адміністративних рішень у межах виконання
вимог Сімейного кодексу України, а саме щодо обмежен-
ня, позбавлення і поновлення батьківських прав, створен-
ня прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, уси-
новлення дітей і встановлення опіки над ними; розробити
та запровадити чіткі функціональні обов'язки та повнова-
ження, порядок і методики діяльності фахівців соціальної
роботи; запровадити стандарти надання соціальних послуг
сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Також хочемо зробити ряд конкретних пропозицій
функціонального характеру. Зокрема, вважаємо доціль-
ним: забезпечити соціальним супроводом батьків, які
прийняли рішення про поновлення в батьківських правах
(якщо їхні діти не всиновлені); запровадити соціальні
послуги з підготовки дітей до повернення їх у біологічні
сім'ї після тривалого перебування в інтернатних закла-
дах, повернення батьків із місць позбавлення волі до
дітей, поновлення батьків у батьківських правах; забез-
печити соціальними послугами сім'ї з дітьми, які перебу-
вають у процесі розлучення батьків, вирішення спорів між
батьками щодо місця проживання дітей, участі батьків,
які розлучилися, у вихованні дітей; удосконалити про-
цедури здійснення соціального супроводу сімей або оди-
ноких матерів, які виявляють схильність до відмови від
того, щоб забрати дитину з пологового відділення чи
іншого медичного закладу; запровадити окремі соціальні
технології роботи з дітьми, які стали жертвами або свідка-
ми злочинів; посилити методичне забезпечення діяль-
ності органів опіки і піклування в частині захисту прав та
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інтересів дітей, перш за все, щодо нагляду за всиновле-
ними дітьми, здійснення соціального супроводу прийом-
них сімей, дитячих будинків сімейного типу, дітей під оп-
ікою, дітей у сім'ях, які перебувають у складних життє-
вих обставинах; створити єдину персоніфіковану базу
даних про дітей з особливими потребами; посилити
роз'яснювальну роботу з приводу недопущення насиль-
ства щодо дітей не тільки з боку третіх осіб, а й, перш за
все, з боку найближчого оточення дитини; розробити та
впровадити цикли навчальних матеріалів для соціальних
працівників щодо ненасильницьких методів виховання
або впливу на дітей; забезпечити заклади соціального за-
хисту (притулки для дітей і центри соціально-психологіч-
ної реабілітації дітей) методиками реабілітації дітей, які
потерпіли від насильства; внести пропозиції стосовно змін
до бюджетного законодавства в частині пріоритетності
фінансування соціальних послуг, які надаються безпосе-
редньо сім'ї, передбачивши відповідне вдосконалення
функцій і методик роботи соціальних працівників; вне-
сти пропозиції про недопустимість існуючої практики
ініціювання органами опіки та піклування процедур поз-
бавлення батьківських прав осіб через бідність або
інвалідність; удосконалити надання своєчасної соціаль-
ної допомоги сім'ям, у яких існує ризик потрапляння ди-
тини "на вулицю", та поліпшення співпраці закладів соц-
іального захисту з батьками дітей, які перебувають у при-
тулках для дітей; активізувати роботу з реорганізації при-
тулків для дітей у центри соціально-психологічної допо-
моги дітям; запровадити в закладах соціального захисту
дітей сучасні методики індивідуальної роботи з дітьми
та батьками; посилити співпрацю з громадським органі-
заціями в реалізації програм, спрямованих на забезпе-
чення прав дитини, зокрема права на сімейне виховання
та на підтримку відповідального батьківства. Здійснення
перелічених заходів дозволить підняти державно-управ-
лінську сімейну політику в Україні на якісно новий рівень.

ВИСНОВКИ
Наукова новизна результатів дослідження полягає

в наступному:
— виокремлено діяльність Уповноваженого Прези-

дента України з прав дитини як підсистему загальної
системи механізмів державного управління та контро-
лю і напрям сімейної політики держави;

— обгрунтовано необхідність реалізації цього на-
пряму державно-управлінської сімейної політики на базі
сполучення родиноцентричної моделі соціальної політи-
ки, розробленої ООН, так званої динамічної моделі
сімейної політики та моделі соціальної політики в інте-
ресах дітей і сімей, що акцентує увагу на врахуванні
потенційних ризиків і забезпеченні гнучкості;

— на основі наукової концепції механізмів державно-
го управління обгрунтовано та опрацьовано Національну
стратегію профілактики соціального сирітства як важливу
ланку державно-управлінської сімейної політики України.

Теоретичне значення наведених положень випливає
з того, що вони істотно доповнюють наукові підвалини
вдосконалення підсистеми механізмів державного уп-
равління сферою сімейних відносин. Їхня практична
значущість обумовлюється тим, що завдяки їх застосу-
ванню надано комплекс практичних рекомендацій, які
адресовані відповідним органам системи державного

управління України. Подальші розробки з цієї теми, на
нашу думку, мають бути пов'язані насамперед із поглиб-
ленням дослідної характеристики та покращенням нау-
кового забезпечення діяльності інституту Уповноваже-
ного Президента України з прав дитини саме як важли-
вої ланки державно-управлінської сімейної політики.
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