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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0572/2011, внесена от Sarah Bonafont, с британско гражданство, 
относно закрилата на децата в Украйна

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се позовава на лошите условия в украинските 
сиропиталища, където децата често пъти живеят в лишения. Тя счита, че в рамките на 
сътрудничеството с органите в Киев Европейският съюз следва да окаже натиск върху 
Украйна за подобряване на тези условия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Коментари на Комисията

Украйна е подписала и ратифицирала редица международни документи, които имат за 
цел да подобрят благосъстоянието на децата:

 Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД) от 1991 г.;
 Факултативният протокол от 2003 г. към Конвенцията на ООН за правата на 

детето относно търговията с деца, детската проституция и детската 
порнография;
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 Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по 
отношение на жените (CEDAW) от 2003 г.;

 Конвенцията за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 
2006 г.;

 Факултативният протокол от 2004 г. към Конвенцията на ООН за правата на 
детето относно участието на деца във въоръжени конфликти;

 Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност от 
2004 г.;

 Хагската конвенция № 34 от 2007 г. за компетентността, приложимото право, 
признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската 
отговорност и мерките за закрила на децата;

 Хагската конвенция № 23 от 2007 г. относно признаването и изпълнението на 
съдебни решения, свързани със задължения за издръжка;

 Международната конвенцията от 2010 г. за правата на хората с увреждания и 
факултативният протокол към нея;

 Европейската конвенция от 2010 г. за борба с трафика на хора.

На национално равнище през последните години бяха взети следните законодателни и 
други мерки:
 Законът от 2010 г .  за превенция на синдрома на придобитата имунна 

недостатъчност (СПИН) и социална закрила на населението;
 Законът от 2010 г. за борбата срещу детската порнография;
 Законът от 2005 г. за социалната закрила на сираци и деца, лишени от родителски 

грижи;
 Националният план за действие от 2009 г. относно закрилата на децата за периода 

2010—2016 г.;
 Националният стратегически план за действие от 2010 г. за превенция на HIV сред 

децата и младежите от рисковите групи и хората, уязвими от HIV; 
 Националната програма за бездомните и изоставени деца за периода 2006—2010 г.;
 Законът от 2011 г. „за мигрантите, нуждаещи се от допълнителна или своевременна 

подкрепа”.

На 3 февруари 2011 г. комисията на ООН по правата на детето излезе с последните си 
„Заключителни коментари и препоръки” относно Украйна1. Комисията изрази дълбока 
загриженост за драстичното нарастване на броя на децата, лишени от семейна среда, 
поради бедност, безработица, разпадане на семействата и трудова миграция. Въпреки 
отбелязаното одобрение към държавната програма за реформа на системата за защита 
на детето (Резолюция № 1242 на Министерския съвет) и нарастващите усилия за 
развитие на системата за алтернативни грижи, като например приемни семейства и 
домове за деца от семеен тип, комисията е загрижена, че при отсъствието на ясна 
стратегия за реформа, фокусът на политиката все още не е насочен към 
деинституционализацията. В резултат на това комисията е загрижена за големия брой 
деца, които остават под институционални грижи, както и за отсъствието на служби за 
реинтеграция в семейна среда. Освен това комисията изразява неудовлетворението си 
                                               
1 Заключителните коментари и другите свързани с темата доклади са налични онлайн 
на следния уебсайт: 
http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/UAIndex.aspx
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от недостатъчния брой на служителите в Службата по проблемите на децата, която, 
освен всичко друго, извършва мониторинг върху поставянето на децата под 
институционални грижи.

В този контекст комисията призовава Украйна да ускори политиката по 
деинституционализация в съответствие с държавната програма за реформа на системата 
за защита на детето (Резолюция № 1242 на Министерския съвет) и по-специално:

• да ускори настаняването на деца в разширени и приемни семейства и други видове 
домове от семеен тип;

• да укрепи законовата и регулаторната рамка с цел улесняване на семейната 
реинтеграция;

• да контролира ефективно всички действия по грижите за деца, особено 
настаняването на деца с увреждания или специални нужди в съответните 
институции, включително чрез укрепване на техническите, човешките и 
финансовите ресурси на Службата по проблемите на децата; 

• да вземе предвид указанията на ООН за алтернативни грижи за децата (Резолюция 
64/142 на Общото събрание) и Резолюция 1762 (2010 г.) на Парламентарната 
асамблея на Съвета на Европа относно децата, лишени от родителски грижи: 
спешна необходимост от действия в прилагането на горепосочените препоръки.

Според UNICEF повече от 65 000 деца (от общо 9 милиона деца в Украйна) живеят в 
държавни институции. Основните причини родителите да изоставят децата си са 
бедност на семейството, безработица, упадък на семейните и моралните ценности, 
алкохолизъм и употреба на наркотици. Симптом за увеличаване на изоставените деца е 
нарастващият брой на децата, живеещи и работещи на улицата. Бедността излага 
децата и младежите на риска от трафик с цел сексуална експлоатация и принудителна 
работа.

Системата за грижи за децата в Украйна е разчитала основно на дългосрочното 
институционално настаняване на децата в социален риск или лишени от родителски 
грижи. Резултатът от това е системно застрашаване правото на детето да израсне в 
семейна среда. Съществуват различни видове домове за настаняване на деца в Украйна: 
(1) Детски домове за деца до 4 години (подчинени на Министерството на 
здравеопазването). Предстои те да бъдат акредитирани в съответствие с процедура, 
одобрена от Министерския съвет през 2009 г. (2) Домове за настаняване на деца (от 4 
до 7 години), (3) Общообразователни домове за сираци и други деца, лишени от 
родителски грижи от 7 до 18 години (подчинени на Министерството на образованието 
и науката), и (4) Домове за настаняване на деца с увреждания, подчинени на 
Министерството на труда и социалната политика.

През последните години са предприети някои положителни политически действия 
например приемането през 2009 г. на Националния план за действие относно закрилата 
на децата за периода 2010—2016 г .  През август 2010 г. бе създадена длъжността 
„омбудсман за децата“ в рамките на структурата на парламентарния пълномощник по 
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правата на човека, като с тази функция бе натоварен един от заместниците на 
омбудсмана. С цел укрепване на функцията на независимия мониторинг на правата на 
детето на 11 август 2011 г. чрез указ на президента бе създадена длъжността 
„президентски комисар по правата на детето”. През октомври 2011 г. президентът 
обяви, че е планирано създаването на обществен консултативен съвет за защита правата 
на децата към Министерския съвет на Украйна.

Положителна тенденция е нарастващият брой на алтернативните възможности за 
детски грижи като осиновяване, приемни грижи и домове за деца от семеен тип. 
Въпреки това остава необходимостта от структурна реформа за изграждане на система, 
която не насърчава институционализирането на децата. Например обществените 
административни отдели и комисии на местно управленско ниво като отдели по 
проблемите на детето, държавни социални служби, отдели по въпросите на 
семейството и психологически/педагогически/медицински комисии не координират 
достатъчно вземането на решения при настаняването на децата, лишени от родителски 
грижи. Отговорността за тези функции, включително на министерствата, издаващи 
административни и политически нареждания, е много разпокъсана. Това не гарантира, 
че взетите решения са от най-добър интерес за децата.

Според получените доклади системата за грижи за децата не е адекватно насочена към 
превенция на изоставянето и реинтеграцията на децата с техните биологични 
семейства. Държавните социални служби предоставят грижи за уязвими бременни 
жени по време на бременността в родилните отделения, което не е ефективна мярка за 
предотвратяване на изоставянето на новородените при раждането, особено сред 
социално уязвимите жени. Съдебната процедура по връщане на родителските права на 
родителите е тромава, след като родителските права веднъж са били отнети. На 
родителите се предоставя недостатъчно информация и помощ за започване на такава 
процедура.

Насърчаването на правата на децата и особено на онези деца, които са в уязвимо 
положение, остава сред водещите приоритети на ЕС. В тази връзка защитата на правата 
на децата е включена като една от целите на Програмата за асоцииране ЕС—Украйна1, 
която е практически инструмент, приет от Съвета за сътрудничество ЕС—Украйна на 
23 ноември 2009 г., предназначен да подготви Украйна и да улесни прилагането на 
бъдещия договор за асоцииране между ЕС и Украйна. Комисията и Европейската 
служба за външна дейност докладват всяка година за напредъка, постигнат от Украйна 

                                               
1 Програмата за асоцииране предвижда следните две условия към подзаглавието „Да 
гарантираме зачитане правата на децата“:
• засилване на сътрудничеството по предотвратяване на търговията, трафика и 
експлоатацията на деца в контекста на поетите ангажименти съгласно Факултативния 
протокол относно търговията с деца, детската проституция и детската порнография;
• разработване на стандарти за правосъдието при непълнолетни лица в съответствие с 
актуалните международни стандарти.
Пълният текст на програмата за асоцииране е наличен онлайн на следния адрес: 
http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_eu_ukraine_association_agenda_en.pdf
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в прилагането на програмата за асоцииране, включително по отношение на правата на 
децата1.

Освен това правата на децата са обект на политически диалог на срещите между ЕС и 
Украйна.

Съфинансираната от ЕС програма „Правата на жените и децата в Украйна”, прилагана 
чрез общо споразумение с ПРООН, предостави значителна помощ на правителството в 
подготовката на ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа относно 
защитата на децата от сексуална експлоатация и сексуално посегателство.

ЕС също така финансира проекти, свързани с правата на децата, като например:

- „Децата в криза и възрастните хора — стъпки едни към други“ (целящ създаване и 
разпространяване на пилотен модел за ефективна система за социална, медицинска и 
психотерапевтична подкрепа на деца без родители в състояние на криза);

- „Правата на децата в действие“ (целящ да се осигури зачитане правата и интересите 
на децата при изпълнение на държавната семейна политика в Херсонска област в 
Украйна);

- „Приемане на закон и законови реформи за защита на децата, включително 
прилагане на международните правни стандарти“ (регионален проект, целящ 
укрепване на националните възможности за борба с малтретирането от страна на 
правоприлагащите служби и местата за лишаване от свобода, включително засилване 
ефективността при разследване на сигналите за малтретиране).

Предприети са някои други действия от страна на ЕС чрез общо споразумение с 
Международната организация по миграция (МОМ) и чрез действия, инициирани от 
тематичната програма на ЕС „Инвестиране в хората“.

                                               
1 Последният доклад бе публикуван на 25 май 2011 г. и може да се види на адрес: 
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2011/sec_11_646_en.pdf


