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Державна система соціального захисту, яка трансформується в нових 

умовах,є не настільки гнучкою, щоб своєчасно і адекватно реагувати на 
існуючі негативні соціальні прояви. Незахищеною категорією у будь-якій 
країні є діти, члени сім’ї, що потребують допомоги від суспільства у 
вирішенні своїх проблем. Більшість таких сімей, як правило, перебувають 
у складному матеріальному, психологічному, емоційному становищі. Не 
бажаючи примиритися з реальністю, діти йдуть з рідних домівок. У 
значної частини з них фактично немає рідних сімей, оскільки батьки п'ють, 
або перебувають у місцях позбавлення волі. Діти змушенні проживати у 
чужих людей, у сім’ях родичів, в оточені інших дітей, на вокзалі, залише-
них будівлях тощо [1; 12]. 

В Україні спостерігається катастрофічне збільшення кількості дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Із 80 тисяч дітей-сиріт позбавлених 
батьківської опіки, лише близько 7% – біологічні, тобто реально не мають 
батьків. Решта – діти, котрі стали сиротами при живих батьках. Частина 
таких дітей іде жити на «вулицю», і яка стає для них домівкою. 

Саме тому постала необхідність надання соціальної допомоги цим 
дітям, що дозволить їм повернутися (при можливості та доцільності) до 
рідної сім’ї, знайти інше постійне місце проживання (інтернат, 
опіку,прийомну сім’ю), розпочати повноцінне самостійне життя [3; 6]. 

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»: 
• безпритульні діти – діти, які були покинуті батьками,самі зали-

шили сім’ї або дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного 
місця проживання; 

• бездоглядні діти – діти не забезпечені сприятливими умовами для 
фізичного та інтелектуального розвитку [5]. 

Проблема «дітей вулиці» з’явилася досить давно. Іноді навіть важко 
пояснити, що спонукає дитину залишити родину, школу, близьких людей і 
йти на вулицю. Проте, сьогодні можна стверджувати, що існує ряд 
факторів, які, в основному, дозволяють зрозуміти, чому все частіше діти 
обирають такий ненадійний і часто небезпечний спосіб життя. 

Як зазначено у матеріалах ЮНІСЕФ, феномен вуличних дітей є сим-
птомом надзвичайного соціального й економічного неблагополуччя в 
країні, а потім і в сім’ї. Причинами появи соціального явища «діти вулиці» є: 

• погіршення матеріального становища значної частини населення 
України; 

• збільшення незайнятих дітей та підлітків; 
• послаблення відповідальності батьків за утримання і виховання 



дітей; 
• ослаблення роботи з організації дозвілля дітей за місцем їхнього 
проживання і навчання; 

• негативні тенденції у засобах ЗМІ, пропаганда насилля та легкого 
життя; 

• безробіття обох чи одного з батьків; 
• розлучення батьків; 
• асоціальний спосіб життя одного чи обох батьків; 
• різноманітні форми насилля, спрямованих і на дітей [2; 3]. 
Законодавче вирішення захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківської опіки, в Україні базується на положеннях ст. 52 Конституції 
України: «Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківської опіки, покладається на державу» [5]. 

Базові положення щодо влаштування дітей, котрі з певних причин  
не можуть виховуватися у власній родині (смерті батьків, позбавлення 
батьківських прав чи засудження батьків, асоціальні умови виховання в 
рідній родині і т.д.), викладені у Сімейному кодексі України [5]. 

Законодавчим документом, що містить основні положення щодо за-
хисту прав дітей, є Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 
2001 р. [5]. 

Законом визначення основні положення щодо створення і забезпе-
чення оптимальних умов для розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківської опіки. Зокрема, безпритульні діти влаштовуються тимчасово 
до притулків для неповнолітніх, у яких створюються умови для соціальної 
адаптації, ведеться підготовка до повернення у рідні сім’ї або до передачі 
під опіку (піклування). 

Управління гуманітарної освіти і виховної роботи Міністерства 
освіти і науки України також виконує певні функції щодо профілактики 
бездоглядності: 

• виявлення дітей, які залишилися без опіки батьків та їх 
розміщення у навчально-виховних закладах; 

• здійснення контролю за відвідуванням такими дітьми навчально-
виховних, загальноосвітніх закладів [4; 4]. 

Отже, ми повинні пам’ятати,що кожна дитина – це маленька 
особистість, захист і турбота про яку – найперший обов’язок держави . 

Найменші громадяни мають права, які держава відповідно до 
Конституції зобов’язалася виконувати, і кожен громадянин повинен стави-
тись з розумінням до проблеми «дітей вулиці». 
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