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ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧОГО ФОНДУ ООН (ЮНІСЕФ) В АСПЕКТІ 
ДОПОМОГИ ДІТЯМ ДОНБАСУ 

Невід’ємною частиною майбутнього будь-якого суспільства є діти, тому 
закріплення, дотримання та захист прав дітей є вкрай важливим. Вперше права 
дитини були закріплені лише у 1959 році в Декларації прав дитини. Наступним 
кроком стало прийняття у 1989 році Конвенції ООН про права дитини.  

Важливу роль у наданні допомоги та захисті прав дитини також відіграє 
Дитячий Фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ), рішення про ство-
рення якого було прийнято Генеральною Асамблеєю ООН у 1946 році. Дитя-
чий фонд ООН (ЮНІСЕФ) – це постійно діюча структура, метою якої є задо-
волення довготривалих потреб дітей у країнах, що розвиваються. Крім того, 
це єдина організація ООН, діяльність якої присвячена винятково дітям. ЮНІ-
СЕФ працює заради захисту, виживання і розвитку дитини відповідно до Кон-
венції про права дитини та має власні представництва більш ніж в 150 країнах 
світу.  

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) відкрив своє представництво у Києві у 
1997 році з метою покращення життя дітей та сімей на всій території України. 
У 2012 році було підписано Угоду про співробітництво між Уповноваженим 
Верховної Ради України з прав людини та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), 
відповідно до якої сторони домовились про співпрацю у форматі організації 
спільних заходів, зустрічей, семінарів, конференцій, просвітницьких компа-
ній, розробки спільних пропозицій і рекомендацій щодо проектів законів, но-
рмативно-правових актів та ратифікації міжнародних договорів. 

Протягом останніх років ЮНІСЕФ постійно збільшував масштаби своєї 
підтримки уряду України у створенні програм з охорони здоров’я, харчу-
вання, освіти та захисту дітей.  
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Особливої уваги потребує діяльність ЮНІСЕФ на Донбасі, оскільки всі 
діти України є рівними та мають право на захист своїх прав, на дитинство, 
достатній життєвий рівень, підтримку, щоб в майбутньому бути повноцін-
ними громадянами своєї держави. 

ЮНІСЕФ у цьому регіоні України здійснює свою діяльність за різними 
напрямами: надання певної матеріальної та психологічної допомоги дітям з 
метою подолання булінгу, фізичного насильства і погроз; постачання меди-
каментів, вакцин для профілактики кору, паротиту, краснухи, засобів гігієни, 
продуктів харчування, одягу; сприяння забезпеченню сталого водопоста-
чання тощо. До того ж здійснюється збір коштів та надається підтримка у від-
новленні шкіл, дитячих садочків, лікарень, а саме постачаються меблі та бу-
дівельні матеріали. 

Враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що допомога, яка надається 
ЮНІСЕФ, має неабияке значення для забезпечення прав і добробуту дітей в 
Україні, оскільки саме від дітей залежить розвиток, стабільність та процві-
тання нашої держави в майбутньому. 

Одержано 13.04.2019 
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ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СИМВОЛІКИ 

Державні символи являють собою умовні знаки державності, суверенітету. 
Державі належить монопольне право на встановлення своїх символів (ат-

рибутів). Вони, як правило, визначаються основними законами держав, а їх до-
кладний опис i правовий режим використання регламентуються спеціальними 
законами або іншими актами загальнонаціонального значення. До них, зазви-
чай, відносять: державний прапор, герб, гімн, іноді кольори, штандарт глави 
держави, державну печатку. Згідно з положеннями Конституції України «Держа-
вними символами в Україні є Державний Прапор України, Державний Герб Ук-
раїни і Державний Гімн України» (ст. 20). Зазначимо, що при визначенні держа-
вної символіки законодавець враховує національні та історичні традиції народу. 

Відмітимо, що державні символи, з одного боку, підтверджують факт іс-
нування держави і слугують зміцненню її суверенітету, а з іншого – держав-
ний суверенітет виступає першоосновою як появи, так і подальшого розвитку 
державних символів. Вони являють собою зовнішній прояв державної влади 

на всій території держави і за її межами. Державні символи являють со-
бою офіційні символи суверенітету держави та виконують представницьку 
роль у зв’язках з іноземними державами. Необхідно відмітити, що державні 
символи об’єднують (консолідують) навколо ідей державного будівництва 




