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Україна 

 
У 2017 році Україна зробила мінімальний прогрес у зусиллях по ліквідації найгірших форм дитячої 
праці. Незважаючи на нові ініціативи стосовно дитячої праці, Україна отримує таку оцінку, оскільки 
уряд не дозволив Державній службі праці проводити перевірки без попередження, що 
перешкоджало правозастосовним діям по законах про працю дітей. Поза тим, уряд доклав зусиль, 
прийнявши законодавство, яке має покращити надання послуг, у тому числі з освіти, для дітей, що 
проживають на територіях України, контрольованих Росією. Діти в Україні виконують небезпечну 
роботу, працюючи на вулицях, а також задіяні у найгірших формах дитячої праці, включно із 
виробництвом порнографії. Законодавчі заборони щодо торгівлі дітьми та комерційної 
сексуальної експлуатації дітей є недостатніми, оскільки для встановлення наявності злочину вони 
вимагають доказів застосування погроз, сили або примусу, а працівники правоохоронних органів 
не мають підготовки щодо поводження з потерпілими від комерційної сексуальної експлуатації. 
Внаслідок таких нормативних прогалин дітям-жертвам  комерційної сексуальної експлуатації може 
загрожувати кримінальна відповідальність. Крім того, бракує достатнього фінансування для 
ефективної реалізації національної політики з питань дитячої праці. Триваюча агресія Росії на сході 
України негативно вплинула на здатність уряду реагувати на найгірші форми дитячої праці через 
обмеження бюджету на соціальні послуги та на інші пріоритети внутрішньої політики.  Зросли 
ризики експлуатації дітей, що проживають на територіях України, контрольованих Росією. 
 
На підставі даних звіту визначені такі пропоновані дії, що сприятимуть ліквідації дитячої праці, 
включно з її найгіршими формами, в Україні. 
 
 
Галузь Пропоновані дії Пропоновані роки 

Нормативно-
правова база 

Заборонити всім дітям у віці до 16 років працювати на 
шкідливих роботах під час професійного навчання. 

2011 – 2017 

Правозастосування Вирішити проблему нормативних перешкод для проведення 
перевірок щодо кримінальних та трудових порушень; 
забезпечити можливість інспекторам Держпраці проводити 
перевірки без попередження. 

2014 – 2017 

Збільшити бюджет Державної служби України з питань праці 
(Держпраці) для розширення штату інспекторів відповідно 
до технічних рекомендацій МОП та забезпечити проведення 
належної кількості державних перевірок умов праці. 

2011 – 2017 

Забезпечити, щоб штрафи за порушення законів про дитячу 
працю були достатніми для ефективного утримання 
роботодавців від порушень законів про дитячу працю. 

2013 – 2017 

Забезпечити, щоб навчання суддів стосовно питань торгівлі 
людьми належно висвітлювало проблеми дітей - жертв 
торгівлі, які були змушені скоювати злочини, поки їх 
експлуатували. 

2013 – 2017 

Відстежувати та оприлюднювати дані щодо кількості 
штрафів, стягнених за порушення у використанні дитячої 
праці, та кількості обвинувальних судових вироків у 
кримінальних справах про незаконну дитячу працю. 

2014 – 2017 

Державна політика Забезпечити, щоб всі внутрішньо переміщені особи були 
поінформовані про наявні для них ресурси, а діти, що 
належать до внутрішньо переміщених осіб та біженців, мали 
належний доступ до житла та отримували існуючі соціальні 

2014 – 2017 
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Галузь Пропоновані дії Пропоновані роки 

пільги незалежно від своєї національності. 

Соціальні програми Розробити програми, спрямовані на полегшення доступу до 
освіти для ромських дітей та забезпечити, щоб місцева 
влада вимагала від шкіл не допускати дискримінації 
ромських дітей. 

2010 – 2017 

Забезпечити, щоб всі діти, які стали жертвами торгівлі 
людьми, мали доступ до державних послуг, що надаються 
таким потерпілим, включно із допомогою в отриманні 
необхідних документів, що посвідчують особу. 

2013 – 2017 

Забезпечити достатнє фінансування центрів соціально-
психологічної реабілітації для задоволення попиту на ці 
послуги, в тому числі шляхом збільшення штату цих центрів. 

2013 – 2017 

Вжити заходів для зменшення плинності персоналу Центрів 
соціальних служб для сім'ї, молоді та дітей та місцевих 
агентств, які є частиною Національного механізму 
перенаправлення, щоб жертви торгівлі людьми були 
забезпечені необхідними послугами. 

2012 – 2017 

 


