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Держава сприяє створенню дітям з інвалідністю та дітям з вадами розумового або
фізичного розвитку необхідних умов, рівних з іншими громадянами можливостей
для повноцінного життя та розвитку з урахуванням індивідуальних здібностей та
інтересів, гарантує надання їм відповідної матеріальної допомоги, встановлення
одному з батьків дитини

з інвалідністю чи особі, яка його замінює, на підприємстві, в установі чи організації
незалежно від форм власності, за його згодою, скороченого робочого дня, надання
додаткової оплачуваної відпустки на строк до 5 днів, відпустки без збереження
заробітної плати та інших пільг, передбачених законодавством України.

Дітям з інвалідністю та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку надається
безоплатна спеціалізована медична, дефектологічна і психологічна допомога та
здійснюється безоплатне протезування у відповідних державних і комунальних закладах
охорони здоров’я, надається можливість отримати базову, професійно-технічну та вищу
освіту, в тому числі в домашніх умовах. Таким дітям гарантується безоплатне
забезпечення засобами індивідуальної корекції.

З метою створення умов для безперешкодного доступу дітей з інвалідністю та дітей з
вадами фізичного розвитку до об’єктів соціальної інфраструктури планування та
забудова населених пунктів, формування жилих районів, розробка проектних рішень,
будівництво та реконструкція будинків, споруд та їх комплексів, об’єктів та засобів
громадського транспорту повинні здійснюватися з дотриманням вимог Закону України
"Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Діти з інвалідністю мають право на безоплатне матеріальне, соціально-побутове і
медичне забезпечення, а також забезпечення медикаментами, технічними й іншими
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засобами індивідуальної корекції відповідно до законодавства.

Діти з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, за наявності
відповідного висновку медико-соціальної експертизи, що підтверджує їх право на
забезпечення автомобілем (у разі необхідності з ручним керуванням), і яким виповнилося
5 років, забезпечуються автотранспортними засобами на пільгових умовах. Право на
управління таким автотранспортним засобом, за наявності відповідного документа на
право управління автомобілем, набуває один із повнолітніх членів сім’ї (або найближчих
родичів) особи з інвалідністю.

Діти з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного
типу, державних або комунальних дитячих закладах, після досягнення повноліття
забезпечуються житлом у порядку, встановленому статтею 33 Закону України "Про
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні.

Віділ «Міжгірське бюро правової допомоги»

ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО
КОНФЛІКТУ

Відповідно до Конвенції про права дитини, яка була ратифікована Постановою ВРУ №
789-XII від 27.02.91 року щодо участі дітей у збройних конфліктах, передбачено ,що
держави-учасниці зобов’язуються вжити «всіх можливих заходів для забезпечення того,
щоб військовослужбовці їхніх збройних сил, які не досягли 18-річного віку, не брали
безпосередньої участі у воєнних діях». Крім того, Факультативний протокол також
зобов’язує держави-учасників вживати всіх можливих заходів з метою попередження
вербування і використання у воєнних діях осіб, які не досягли 18-річного віку, озброєними
групами, відмінними від збройних сил держави. Такі заходи повинні включати прийняття
правових заходів, необхідних для заборони і криміналізації такої практики. Більш того,
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Комітет ООН з прав дитини в своїх Заключних спостереженнях, прийнятих у 2011 році,
привітав підписання Україною у 2007 році Паризьких зобов’язань щодо захисту дітей від
незаконного притягнення або використання збройними силами або збройними групами,
Паризьких принципів і керівних вказівок щодо дітей, пов’язаних зі збройними силами або
збройними угрупованнями. Одночасно Комітет рекомендував Україні «Вжити заходів з
тим, щоб порушення положень Факультативного протоколу з вербування і залучення
дітей до воєнних дій чітко і недвозначно заборонялося Кримінальним кодексом і
передбачало кримінальну відповідальність». Крім того, Комітет рекомендував привести
усі військові кодекси, посібники, стандарти, операційні процедури та інші військові
документи і директиви відповідно до положень і духу Факультативного протоколу. На
сьогоднішній день Урядом України були зроблені деякі кроки для приведення
національного законодавства у відповідність до положень Факультативного протоколу.
Так, ст. 30 Закону України «Про охорону дитинства» прямо вказує на заборону в Україні
участі дітей у воєнних діях, збройних конфліктах, створення дитячих воєнізованих
організацій та формувань, пропаганди серед дітей війни і насильства. У січні 2016 року
Верховною Радою України був прийнятий Закон про внесення змін до деяких законів
України, що стосуються посилення захисту дітей та підтримки сімей з дітьми, в якому
було дано визначення дітей, які постраждали від воєнних дій і класифіковано дію залучення дітей до воєнних дій. Внесеними змінами визначено, що «дитина, яка
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, - це дитина, яка внаслідок
воєнних дій або збройного конфлікту отримала поранення, контузію, каліцтво, зазнала
фізичне, психологічне насильство, була вивезена за межі України, залучалася до участі
в військових формуваннях або незаконно утримувалася в полоні».

Залучення дітей у збройні сили і угруповання може призвести до травм, каліцтва, стати
причиною психологічної травми, експлуатації дитячої праці , а також підліткової
криміналізації.
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