
Поради з питань запобігання 

насильству та захисту прав дітей 

Рекомендації для учнів та їх однолітків: 

– твої права в сім’ї в нашій державі захищають Сімейний кодекс України та 

Цивільний кодекс України; 

– будь поінформованим та нагадуй батькам про існування твоїх прав (права 

дитини є такими ж як і права дорослих, які є закріпленими в ІІ розділі 

Конституції України); 

– намагайся завжди шукати порозуміння з батьками; 

– не соромся звертатися за допомогою до кваліфікованих спеціалістів, 

вчителів, психологів, працівників прокуратури, кримінальної міліції у 

справах неповнолітніх; 

– з14 років ти маєш право особисто звернутися в суд щодо порушень твоїх 

прав батьками. 

Насилля на вулиці 

Насиллям на вулиці щодо дітей є: 

– фізичне насилля: грабіж, розбій, побиття, проституція, примусова праця 

(збирання і здача металобрухту, макулатури, порожні пляшки, миття машин, 

праця вантажниками). 

– моральне насилля: образи, приниження честі та гідності. 

– злочини проти власності: грабіж, вимагання. 

– сексуальне насилля: проституція, зґвалтування, розбещення. 

  

Шляхи подолання (Як себе поводити): 

– не ходити самому по вулицях в вечірній та нічний час; 

– не спілкуватися із незнайомими особами; 

– не виставляти на показ коштовні речі (прикраси, мобільні телефони, гроші); 

– не вживати алкогольні, наркотичні засоби (це призводить до втрати 

самоконтролю); 



– не провокувати своєю поведінкою інших (викликаючий одяг та поведінка); 

– у випадку працевлаштування, вимагай від працедавців дотримання норм 

трудового законодавства щодо неповнолітніх (укладення трудового договору 

у письмовій формі із зазначенням умов праці); 

– якщо на твоїх очах відбувається правопорушення, дуже важливо не бути 

втягнутим у нього щоб не стати жертвою або співучасником; 

– якщо ти став свідком правопорушення, варто обов’язково звернутись до 

правоохоронних органів і надати їм інформацію про це. Таким чином ти 

убережеш себе й інших людей від того, щоб не стати жертвою. 

 

Діяльність «гарячих ліній» щодо протидії насильству  за номерами 

телефонів: 

1578 – з питань протидії торгівлі  людьми; 

1588 – з питань запобігання та  протидії  домашньому  насильству, 

насильству за ознакою статі  та насильству  стосовно  дітей; 

0800505501 ( безкоштовно зі стаціонарних) та 527 (безкоштовно з  

мобільних) – з протидії  торгівлі  людьми та консультування  мігрантів. 

 


