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Щодо дотримання прав дітей 
під час освітнього процесу

Відповідно до Закону України „Про охорону дитинства” та Конвенції 
ООН про права дитини, кожній дитині гарантується право на свободу, особисту 
недоторканність, захист гідності та найкраще забезпечення її інтересів.

Проблема дотримання прав дітей залишається актуальною, 
підтвердженням цьому є численні звернення учасників освітнього процесу до 
Міністерства.

Зауважуємо, що Закон України «Про освіту» № 2145 від 05.09.17 р. 
регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації 
конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і 
юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає 
компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері 
освіти.

Значна кількість питань, з якими заявники звертаються до центральних 
органів виконавчої влади, в тому числі і до МОН, потребує термінового 
реагування та вирішення, особливо коли йдеться про дитину в складних 
життєвих обставинах, дитину яка потерпає від насильства.

В переважній більшості питання, які порушуються у зверненнях належать 
до компетенції керівника закладу освіти, який, відповідно до ст. 26 Закону 
України «Про освіту», здійснює безпосереднє управління закладом і несе 
відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу 
освіти, а також є представником закладу освіти у відносинах з державними 
органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними 
особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та 
установчими документами закладу освіти.

Враховуючи викладене, Міністерство звертається з пропозицією до 
органів управління освітою, керівників закладів освіти розмістити на 
інформаційних стендах закладів освіти :
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учасники освітнього процесу для оперативного вирішення питань, що 
стосуються збереження життя чи здоров’я, а також захисту прав та інтересів 
дитини (лист МОН від 22.12.2017 № 1/9-707),

телефонні номери Національної дитячої “гарячої “лінії 0 800 500 225 або 
116 111 (для дзвінків з мобільного);

телефонний номер кол-центру Міністерства соціальної політики України: 
1588 з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за 
ознакою статі та насильству стосовно дітей.

Акцентуємо увагу та просимо довести до відома та безумовного 
виконання органів управління освітою, керівників закладів освіти про 
затвердження Урядом Державної соціальної програми «Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021року» 
(постанова КМУ від 30.05.18 р. № 453).

Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-
derzhavnoyi-sociainovi-programi-nacionalnii-pian-dii-shodo-realizacivi-konvencivi- 
oon-pro-prava-ditini-na-period-do-2021 -roku.

Метою Програми є забезпечення послідовної імплементації положень 
Конвенції ООН про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав 
та інтересів дитини на рівні територіальної громади в умовах децентралізації, 
створення дружнього до дітей середовища відповідно до міжнародних 
стандартів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з прав дитини (2016 -2021 роки), 
а також досягнення Цілей Сталого Розвитку, затверджених Резолюцією 
Організації О б’єднаних Націй 70/1 “Перетворення нашого світу: Порядок 
денний у сфері сталого розвитку до 2030 року”, у частині дотримання прав дітей.

Оскільки виконання Національного Плану перебуває на контролі у 
Кабінеті Міністрів України, просимо щороку, до 15 грудня, подавати 
Міністерству відповідну інформацію про його виконання для моніторингу та 
узагальнення діяльності органів та закладів системи освіти України в частині 
захисту прав дитини ( n_berezina@ mon.gov.ua).
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