
Всесвітній день дитини 
 

Яка б не була розумна і талановита дитина, вона все ж потребує дорослу 

опіку й увагу, турботу, любов, захист і постійну підтримку. Ми люди і зовсім 

нелюдяно відмовляти нашим дітям у всьому цьому, особливо враховуючи ті 

реалії, які вперто супроводжують нас у нашому непростому світі. 

Свято - Всесвітній день дитини виникло в середині минулого століття, а саме в 

1954-му році, коли Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй 

затвердила свою резолюцію № 836 (IX), рекомендувавши всім країнам 

відзначати цей день, починаючи з 1956-го року.  Так зараз  виник Міжнародний 

день захисту дітей, який відзначається 1-го червня. Пізніше, 20-го листопада 

1959-го року прийняли «Декларацію прав дитини». Потім, в 1989-му році, 

також 20-го листопада всесвітнім співтовариством була прийнята «Конвенція 

прав дитини» та питання з єдиної для всіх датою святкування цього дня було 

вирішено само собою. У світі – понад 2 мільярди дітей, 8 мільйонів з яких – це 

маленькі українці. Кожен з них народжується з правами. Кожна дитина має 

право на освіту, право на здоров’я і належну медичну допомогу, право на ім’я 

та громадянство. Кожна дитина має право зростати у турботливому родинному 

середовищі та бути захищеною від жорстокого поводження та насильства. 

Ці та інші права передбачені Конвенцією про права дитини, яка була прийнята 

резолюцією 44/25 Генеральної асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року. Саме 

тому, щорічно, 20 листопада світова спільнота святкує Всесвітній день дитини. 

Ця конвенція є основним міжнародним документом із захисту прав дітей. 193 

країни, крім США та Сомалі, ратифікували конвенцію ООН про права дитини 

Тепер в офіційних документах всесвітньої організації об’єднаних націй фігурує 

саме ця дата. 

Метою святкування Всесвітнього дня дитини є привернення уваги широкої 

громадськості, організацій та урядових установ до питань, спрямованим на 

практичну реалізацію заходів щодо забезпечення благополуччя дітей в усьому 

світі. Актуальність проблем дитинства залишається високою, на жаль і до цього 

дня. Численні заходи та дії, навіть на законодавчому рівні, не в змозі повністю 

вирішити весь комплекс цих проблем, так як вони лежать швидше в моральній 

площині людського світогляду. Однак завдяки постійним загальним зусилям і 

заходам, що вживаються, йде успішне сприяння підвищенню активності у 

вирішенні безлічі з існуючих і виникаючих проблем нашого підростаючого 

покоління. 

Дуже характерно, що саме у 20-е листопада відзначають своє професійне 

свято «День педіатра» і дитячі лікарі, які поклали на себе вирішення проблем 

здоров’я наших дітей. 

  Україна взяла на себе ряд зобов’язань з покращення добробуту дітей, 

зокрема, підписавши Конвенцію ООН про права дитини. 27 лютого 1991 року 

Верховна Рада України ратифікувала цю Конвенцію постановою №789XII 

(78912), яка набула чинності для України 27 вересня 1991 року. Крім того, у 

2003 та 2005 роках Верховна Рада України ратифікувала два факультативні 



протоколи до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої 

проституції, дитячої порнографії та щодо участі дітей у збройних конфліктах. 

Україна досягла стабільного прогресу щодо захисту прав дітей, у таких сферах, 

як зниження дитячої смертності, збільшення кількості дітей, що виховуються у 

прийомних сім'ях, а не в інтернатних установах, зниження кількості відмов від 

новонароджених, та багато іншого. Тим не менш, є ще невирішені питання, які 

загрожують захисту прав дітей та особливо, соціально уразливих дітей. Все ще 

занадто багато дітей виховується в державних установах, або навіть живуть на 

вулицях без піклування батьків. Діти піддаються ризику зараження 

небезпечними захворюваннями у зв'язку з низьким охопленням імунізацією. 

Ризик отримати ВІЛ\СНІД серед молоді в Україні все ще залишається високим 

Широко розповсюджене недостатнє споживання йоду ускладнює розумовий 

розвиток дітей. Діти все ще страждають від насильства і жорстокого 

поводження, в тому числі сексуальної експлуатації, яка є однією з найгірших 

форм насильства щодо дітей. 

 


