
 

 

Проект 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від ________ р. № __________  
 

Київ 

Про схвалення Концепції з розвитку цифрових прав дітей та затвердження 
плану заходів з її реалізації 

 

1.  Схвалити Концепцію з розвитку цифрових прав дітей, що додається. 
2.  Затвердити план заходів з реалізації Концепції з розвитку цифрових 

прав дітей, що додається. 
          3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 
відповідальним за виконання плану заходів з реалізації Концепції з розвитку 
цифрових прав дітей, затвердженого цим розпорядженням, подавати 
Міністерству цифрової трансформації щопівроку до 25 числа наступного за 
звітним місяця інформацію про хід його виконання. 

4.  Координацію виконання плану заходів щодо реалізації Концепції з 
розвитку цифрових прав дітей покласти на Міністерство цифрової 
трансформації. 
 

Прем’єр-міністр України                                Д. ШМИГАЛЬ 



 
 

СХВАЛЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від ___________ 2021 р. № ______ 
 
 
 
 

КОНЦЕПЦІЯ 
з розвитку цифрових прав дітей 

 
Загальна частина 

Цією Концепцією визначаються мета, принципи та завдання розвитку 
цифрових прав дітей задля їхньої належної реалізації та запобігання можливому 
негативному впливу новітніх цифрових технологій на здоров’я дітей. 

Концепцію розроблено відповідно до плану пріоритетних дій Уряду на 
2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від  
9 вересня 2020 р. № 1133. Завдання Концепції також спрямовані на досягнення 
Цілі 16 “Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах 
сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення 
ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх 
рівнях” національної системи Цілей сталого розвитку, відповідно до положень 
Указу Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019. 

У цій Концепції терміни використовуються в такому значенні: 
цифрове середовище – середовище, що охоплює інформаційно-

комунікаційні технології, включаючи Інтернет, мобільні та пов’язані з ними 
технології та пристрої, а також цифрові мережі, бази даних, контент та послуги; 

сексуальна експлуатація та насильство над дітьми – використання дитини 
у діяльності порнографічного характеру незалежно від того, чи носить така 
діяльність добровільний або примусовий характер; 

учасники індустрії – оператори, постачальники електронних 
комунікаційних послуг, постачальники послуг хостингу та кешування, 
виробники та/або постачальники програмного забезпечення, соціальних мереж, 
пошукових систем, а також постачальники послуг електронної пошти, обміну 
повідомленнями та хмарного сховища даних; 

кібербулінг – знущання, приниження, агресивні напади, які здійснюються 
за допомогою різних гаджетів (зокрема телефонів), з використанням Інтернету, 
будь-яких електронних (цифрових) технологій. 

цифрові права – права людини в загальному розумінні, захист та 
реалізація яких відбувається в цифровому середовищі; поняття “цифрові права 
людини” та “права людини у цифровому середовищі” є тотожними. 
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Проблеми, які потребують розв’язання 
Цифрове середовище, зокрема мережа Інтернет, є важливим джерелом 

інформації у житті дітей під час здобуття освіти, соціалізації та самореалізації. 
Водночас перебування в цифровому середовищі може наражати дитину на такі 
ризики для її фізичного та психічного здоров’я і розвитку: 

сексуальна експлуатація та насильство над дітьми (далі – СЕНД); 
домагання в сексуальних цілях (кібергрумінг, розбещення) або для цілей 

торгівлі людьми; 
принизливе стереотипне зображення та надмірна сексуалізація дітей; 
заклики до насильства та нанесення собі ушкоджень, зокрема самогубств; 
контент, що принижує людську гідність, містить мову ворожнечі та 

заклики до дискримінації; 
порнографічний контент або непридатний для дитини рекламний 

контент; 
кібербулінг, розповсюдження приватних та інтимних зображень дитини, 

шантаж; 
використання персональних даних дитини в комерційних цілях, таких як 

прямий маркетинг, профілювання та орієнтована на поведінку реклама тощо. 
Українське законодавство передбачає захист дітей на рівні як Основного 

Закону України, так і профільних нормативно-правових актів. 
Захист дітей (як загалом, так і в цифровому середовищі) передбачено 

також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України. 

Незважаючи на визнання актуальності проблеми розвитку цифрових прав 
дітей, в Україні ця сфера залишається недостатньо врегульованою, а наявні 
засоби розвитку цифрових прав дітей не відповідають викликам часу. 
 

Мета і строки реалізації Концепції 
Концепція спрямована на вироблення державної політики розвитку 

цифрових прав дітей, координацію дій, поєднання національних та 
міжнародних, публічних та приватних, юридичних та добровільних засобів 
попередження порушення прав дитини в цифровому середовищі. 

Метою Концепції є забезпечення прав і свобод дитини, розвиток 
цифрових прав дитини, зокрема, у контексті перелічених вище ризиків для 
здоров'я, розвитку, фізичного та психічного здоров’я, а також експлуатації та 
зловживань у цифровому середовищі. 

Принципами реалізації Концепції є: 
верховенство права, захист прав та основоположних свобод людини, 

визначених Конституцією України та нормами міжнародного права; 
узгодження права дитини на захист у цифровому середовищі з іншими 

правами; 
неупереджене ставлення та недискримінація; 
гендерна рівність; 
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партнерство та підтримка; 
міжнародне співробітництво; 
системність; 
відповідальність; 
забезпечення найкращих інтересів дитини та захисту персональних 

даних; 
забезпечення участі дітей у формуванні та реалізації політики щодо 

безпечного використання цифрового середовища. 
 
Реалізація Концепції передбачена на період до 2025 року. 
Концепцію передбачається реалізувати у три етапи. 
Перший етап реалізації Концепції (2021 рік) передбачає: 
розроблення та прийняття Плану заходів з реалізації Концепції; 
розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєктів 

нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Концепції; 
початок досліджень та діалогу з учасниками індустрії та профільними 

громадськими об'єднаннями для сумісної роботи над стандартами соціальної 
відповідальності (Білої книги); 

запуск механізмів повідомлення та реагування на контент та сервіси в 
цифровому середовищі, що містять СЕНД, а також загрози та випадки 
порушення прав дитини (в тому числі булінгу, цькування) в цифровому 
середовищі; 

аналіз наявних державних стандартів та освітніх програм для дітей, 
батьків, педагогічних та соціальних працівників із метою оцінки їх 
відповідності сучасним ризикам для дітей у цифровому середовищі; 

аналіз рівня освіченості дітей, батьків, педагогічних та соціальних 
працівників щодо сучасних ризиків у цифровому середовищі, способів їх 
попередження та порядку реагування з метою визначення пріоритетних 
напрямків для навчання та інформування; 

запуск інформаційних кампаній щодо підвищення обізнаності 
громадськості щодо ризиків для дітей у цифровому середовищі. 

Другий етап реалізації Концепції (2022-2024 роки) передбачає: 
удосконалення нормативно-правових актів, прийнятих із метою реалізації 

Концепції; 
проведення дослідження у діалозі з учасниками індустрії та 

громадськими об'єднаннями; опублікування щорічних проміжних результатів 
роботи над стандартами соціальної відповідальності (Білої книги); 

розвиток та розширення механізмів повідомлення та реагування на 
контент та сервіси в цифровому середовищі, що містять СЕНД, а також загрози 
та випадки порушення прав дитини (в тому числі булінгу, цькування) в 
цифровому середовищі; 

проведення інформаційних кампаній для обізнаності громадськості щодо 
ризиків для дітей у цифровому середовищі; 
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впровадження та адаптація провідних технічних рішень для 
розслідування та попередження злочинів, скоєних у цифровому середовищі, 
постраждалими в яких є діти; 

навчання працівників правоохоронних органів, причетних до 
розслідування скоєних у цифровому середовищі злочинів, постраждалими в 
яких є діти, а також суддів щодо особливостей притягнення до 
відповідальності; 

впровадження та адаптація провідних технічних рішень для 
розслідування та попередження злочинів, скоєних у цифровому середовищі, 
постраждалими в яких є діти; 

розроблення та впровадження освітніх програм для педагогічних та 
соціальних працівників із метою отримання навичок попередження, виявлення 
та реагування на загрози та випадки порушення прав дитини в цифровому 
середовищі; 

запровадження в закладах освіти викладання основ цифрової безпеки та 
медіаграмотності окремим предметом або через впровадження в наявні 
навчальні дисципліни; 

запровадження системи фільтрування контенту та сервісів у мережі 
Інтернет у місцях навчання та повсякденного перебування дитини; 

розроблення послуг та запровадження навчання з підтримки, супроводу 
та реабілітації для дітей, членів їхніх сімей та дітей-свідків злочинів, скоєних у 
цифровому середовищі, постраждалими в яких є діти; 

розроблення та запровадження послуг консультативної та психологічної 
допомоги особам, які споживають матеріали, що містять СЕНД; 

розроблення та впровадження програм реабілітації та підтримки для осіб, 
яких було засуджено за злочини сексуального характеру, в результаті яких 
постраждали діти; 

моніторинг стану реалізації Концепції. 
Третій етап реалізації Концепції (2025 рік) передбачає: 
збір статистичних даних від правоохоронних органів, закладів освіти та 

соціальних служб із метою оцінки ефективності внесених до законодавства 
змін, окреслених у Концепції; 

опитування серед працівників правоохоронних органів, а також збір 
статистичних даних із метою оцінки ефективності впроваджених технічних 
рішень для забезпечення розслідування та попередження злочинів проти 
безпеки дітей у цифровому середовищі; 

моніторинг судових рішень у сфері злочинів, скоєних проти дітей у 
цифровому середовищі після внесення до законодавства змін, окреслених у 
Концепції, та впровадження технічних рішень із метою ідентифікації можливих 
проблем правозастосування; 

оцінка результатів роботи механізмів повідомлення та реагування на 
контент та сервіси в цифровому середовищі, що містять СЕНД, а також загрози 
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та випадки порушення прав дитини в цифровому середовищі з метою 
ідентифікації можливих недоліків; 

проведення дослідження з метою аналізу ефективності наявних послуг із 
підтримки, супроводу та реабілітації дітей та членів їхніх сімей, які 
постраждали від злочинів проти безпеки дітей у цифровому середовищі; 

аналіз рівня освіченості дітей після впровадження викладання у закладах 
освіти основ цифрової безпеки та медіаграмотності; 

аналіз рівня освіченості педагогічних та соціальних працівників після 
проходження навчання з попередження, виявлення та реагування на загрози та 
випадки порушення прав дитини в цифровому середовищі; 

моніторинг наявності систем фільтрування інтернет-контенту та сервісів 
у всіх закладах освіти та місцях повсякденного перебування дитини на території 
України; 

визначення стратегічних напрямків подальшого розвитку рівня 
захищеності прав дітей у цифровому середовищі України. 

 
Шляхи і способи розв’язання проблеми 

Реалізація Концепції здійснюється Мінцифри, іншими центральними 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами та 
установами, громадськими об'єднаннями (за згодою), учасниками індустрії. 

Організаційне забезпечення реалізації Концепції, координація діяльності 
заінтересованих сторін щодо виконання завдань, передбачених Концепцією та 
плану дії до Концепції здійснюється Мінцифри. 

Пріоритетними шляхами реалізації Концепції є: 
розвиток суспільної свідомості щодо підтримання безпеки цифрового 

середовища для дітей; 
забезпечення безпечності та захищеності дітей під час використання 

мережі Інтернет в освітньому процесі та повсякденному житті; 
впровадження та удосконалення законодавства щодо відповідальності за 

злочини, скоєні в цифровому середовищі; 
впровадження системи надання допомоги дітям, постраждалим від 

злочинів, скоєних у цифровому середовищі, дітям-свідкам таких злочинів та 
їхнім батькам. 
 

Розвиток суспільної свідомості щодо підтримання безпеки цифрового 
середовища для дітей 

 
Для досягнення мети Концепції в частині розвитку суспільної свідомості 

щодо підтримання безпеки цифрового середовища для дітей передбачається 
виконання таких завдань: 

 
щодо учасників індустрії: 
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провести консультації щодо правового режиму обмеження доступу до 
матеріалів, що містять СЕНД, та запровадити відповідний правовий режим; 

розробити спільно з учасниками індустрії та представниками 
громадянського суспільства стандарти соціальної відповідальності, що містять 
заклики та рекомендації щодо запровадження: 

розумних кроків, направлених на блокування результатів пошуку та 
доступу до матеріалів, що містять СЕНД; 

розумних кроків, направлених на негайне інформування правоохоронних 
органів про правопорушення, пов’язані з СЕНД, які було виявлено, та надання 
інформації для ідентифікації жертв та винних; 

програмного забезпечення, в тому числі заснованого на технології 
хешування, що дозволяє сканування і порівняння зображень із базою раніше 
ідентифікованих матеріалів, що містять СЕНД, для недопущення подальшого 
розповсюдження такого матеріалу; 

інструментів попереднього скринінгу для запобігання завантаженню на 
платформи матеріалів, що містять СЕНД; 

послуги “дружній Wi-Fi” – обмеження доступу до порнографічних 
матеріалів у громадських місцях; 

надання послуг за принципом “безпека за замовчуванням”, в тому числі 
через активне просування компаніями наявних механізмів батьківського 
контролю для пристроїв домашньої мережі; 

щорічних статистичних звітів про прозорість, в яких учасниками індустрії 
викладено обсяг ідентифікованого шкідливого контенту, яку частку з загальної 
кількості було видалено та категоризації індивідуальних повідомлень (за 
статтю, віком скаржників та причиною подання скарги); 

чітких зрозумілих механізмів повідомлення про випадки порушення на 
веб-сайтах соціальних мереж/онлайн-ігор тощо стандартів спільноти та/або 
законодавства України, а також механізму оскарження рішення модераторів 
про видалення того чи іншого контенту; 

 
щодо обізнаності дітей про наявні ризики у цифровому середовищі: 
розробити та включити до Базового компоненту дошкільної освіти, 

державних стандартів повної загальної середньої, професійної (професійно-
технічної) освіти, фахової передвищої освіти, а також вищої освіти вимог до 
компетентностей здобувачів освіти щодо безпечного використання мережі 
Інтернет, цифрової та медіаграмотності, в тому числі через використання 
сучасних освітніх технологій; 

запровадити національну інформаційно-просвітницьку кампанію з 
інформування дітей про наявні загрози в цифровому середовищі та засоби їх 
попередження; 
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щодо обізнаності батьків, осіб, які їх замінюють, педагогічних, 
соціальних працівників про наявні ризики для безпеки та здоров'я дітей у 
цифровому середовищі: 

запровадити інформаційно-просвітницькі заходи з відповідального 
батьківства щодо наявних ризиків для безпеки та здоров'я дітей у цифровому 
середовищі, формування навичок їхнього попередження, виявлення та 
подолання; 

здійснити підвищення кваліфікації педагогічних та соціальних 
працівників щодо наявних ризиків для безпеки та здоров'я дітей у цифровому 
середовищі, формування навичок їхнього попередження, виявлення та 
подолання; 

впровадити навчання щодо наявних ризиків для безпеки та здоров'я дітей 
у цифровому середовищі, формування навичок їхнього попередження, 
виявлення та подолання під час підготовки педагогічних та соціальних 
працівників у закладах вищої та фахової передвищої освіти; 

включити компетентності щодо попередження та подолання ризиків для 
безпеки та здоров'я дітей у цифровому середовищі до професійних стандартів 
вчителів закладів загальної середньої освіти, практичних психологів, 
соціальних педагогів, вихователів закладів дошкільної освіти; 

 
щодо формування суспільної нетерпимості до порушення прав, свобод та 

безпеки дитини в цифровому середовищі: 
запровадити національну інформаційно-просвітницьку кампанію з 

широкого інформування громадськості про наявні загрози для дітей у 
цифровому середовищі та механізми попередження, виявлення та повідомлення 
про конкретні випадки, а також про відповідальність за злочини, скоєні в 
цифровому середовищі, постраждалими в яких є діти; 

запровадити систему добровільного повідомлення громадськістю про 
відомі їм випадки СЕНД у цифровому середовищі; 

підтримувати та сприяти проведенню наукових досліджень щодо безпеки 
дітей у цифровому середовищі. 
 

Забезпечення безпечності та захищеності дітей під час використання мережі 
Інтернет в освітньому процесі та повсякденному житті 

 
Для досягнення мети Концепції в частині забезпечення безпечності та 

захищеності дітей під час використання мережі Інтернет в освітньому процесі 
та повсякденному житті передбачається виконання таких завдань: 

 
щодо захищеності персональних даних дітей у цифровому середовищі: 
запровадити правовий режим, відповідно до якого персональним даним 

дітей у мережі Інтернет надається статус спеціальної категорії, яка потребує 
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вищого рівня захисту та гарантій під час обробки таких даних для цілей 
маркетингу; 

обмежується можливість розпорядників персональних даних 
автоматично обробляти персональні дані дитини в контексті профілювання, 
особливо якщо таке профілювання має правові наслідки для неповнолітнього 
користувача або істотно стосується його інтересів; 

запровадити необхідність батьківської згоди на збирання та обробку 
персональних даних дітей молодше 14 років, крім випадків, коли відсутні інші 
правові підстави обробки персональних даних, передбачених Законом України 
“Про захист персональних даних”; 

зобов’язати розпорядників персональних даних формулювати чіткі та 
зрозумілі тексти повідомлень про обробку персональних даних дітей; 

 
щодо контенту та сервісів, доступних в мережі Інтернет під час освітнього 

процесу та місцях повсякденного перебування дитини: 
запровадити фільтрування контенту та сервісів у мережі Інтернет та 

місцях навчання та повсякденного перебування; 
створити електронну базу даних доступних технічних рішень в Україні 

для забезпечення фільтрування контенту та сервісів у мережі Інтернет для 
використання на персональних електронних пристроях, у закладах освіти та 
інших місцях повсякденного перебування дитини; 

 
щодо впровадження механізму повідомлення та реагування на контент та 

сервіси в цифровому середовищі, які порушують права дитини: 
запровадити доступні та зручні механізми повідомлення та реагування на 

загрози та випадки порушення прав дитини (в тому числі булінгу, цькування) в 
цифровому середовищі; 

створити механізм виявлення та реагування на контент та сервіси в 
цифровому середовищі, що містять СЕНД. 

 
Впровадження та удосконалення законодавства щодо відповідальності за 

злочини, скоєні в цифровому середовищі 
 

Для досягнення мети Концепції в частині впровадження та удосконалення 
законодавства щодо відповідальності за злочини, скоєні в цифровому 
середовищі, передбачається виконання таких завдань: 

 
щодо механізму виявлення та розслідування злочинів, скоєних у 

цифровому середовищі, внаслідок яких постраждалими є діти: 
створити єдину безпечну національну базу матеріалів, що зображають 

СЕНД, управління якою здійснюють правоохоронні органи на засадах захисту 
персональних даних та основоположних прав людини; забезпечити обмін 
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даними такими матеріалами з правоохоронними органами інших держав із 
метою ефективного розслідування злочинів; 

впровадити провідні технічні рішення, в тому числі через хешування 
зображень, для забезпечення розслідування та попередження злочинів проти 
дітей, скоєних у цифровому середовищі, зокрема випадків СЕНД; 

запровадити навчання для працівників правоохоронних органів, які 
дотичні до розслідування злочинів, скоєних у цифровому середовищі, 
постраждалими в яких є діти; 

запровадити алгоритми взаємодії працівників закладів освіти, 
правоохоронних органів, соціальних служб, органів охорони здоров'я під час 
виявлення та реагування на злочини в цифровому середовищі, постраждалими 
в яких є діти; 

 
щодо притягнення до відповідальності за злочини, скоєні в цифровому 

середовищі, постраждалими в яких є діти: 
запропонувати зміни до кримінального законодавства, згідно з якими: 

передбачається відповідальність за кібергрумінг, за свідоме одержання доступу 
до матеріалів, що зображують СЕНД та зберігання таких матеріалів без мети 
розповсюдження; 

впровадити навчання та здійснити підвищення кваліфікації працівників 
правоохоронних органів та суддів щодо процедур та особливостей притягнення 
до відповідальності за вчинення злочинів у цифровому середовищі, 
постраждалими в яких є діти; 

розробити механізми надання консультативної та психологічної 
допомоги особам, які споживають матеріали, що містять СЕНД; 

запровадити програми реабілітації та корекції поведінки для осіб, які 
вчинили злочини сексуального характеру, в результаті яких постраждали діти, 
для уникнення рецидивів; 

розробити та впровадити механізми захисту дітей, що постраждали 
внаслідок злочинів, скоєних у цифровому середовищі, від переслідування. 
 
Впровадження системи надання допомоги дітям, постраждалим від злочинів, 

скоєних у цифровому середовищі, дітям-свідкам таких злочинів та їхнім 
батькам 

 
Для досягнення мети Концепції в частині впровадження системи надання 

допомоги дітям, постраждалим від злочинів, скоєних у цифровому середовищі, 
дітям-свідкам таких злочинів та їхнім батькам передбачається виконання таких 
завдань: 

розробити механізми надання консультативної, психологічної, медичної, 
юридичної допомоги постраждалим дітям та дітям-свідкам злочинів, скоєних у 
цифровому середовищі, батькам та особам, які їх замінюють; 
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розробити механізми реабілітації дітей та дітей-свідків злочинів, скоєних 
у цифровому середовищі, батьків та осіб, які їх замінюють; 

запровадити підготовку та навчання спеціалістів із підтримки та 
супроводу та реабілітації дітей та дітей-свідків злочинів, скоєних у цифровому 
середовищі, батьків та осіб, які їх замінюють; 

запровадити механізм міжсекторальної взаємодії для надання 
консультативної, психологічної, медичної, юридичної допомоги дітям та їх 
родинам, які постраждали або стали свідками злочинів, скоєних у цифровому 
середовищі. 
 

Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін 
Реалізація державної політики у сфері розвитку цифрових прав дітей 

впливатиме на ключові інтереси таких заінтересованих сторін, як громадяни, 
органи виконавчої влади, суб’єкти господарської діяльності. 

Реалізація Концепції матиме позитивний вплив на забезпечення 
безпечних умов життя, навчання і розвитку дітей, підвищення рівня володіння 
навичками цифрової безпеки та медіаграмотності, а також на розвиток 
громадянського суспільства. Вжиті заходи забезпечать впровадження 
механізму ідентифікації та повідомлення громадянами про порушення прав 
дітей у цифровому середовищі. Також будуть визначені повноваження органів 
виконавчої влади щодо розвитку прав дітей у цифровому середовищі.  

Суб’єкти господарювання отримають можливості здійснення соціально 
відповідальної підприємницької діяльності задля захищеності дітей в 
цифровому середовищі. 
 

Очікувані результати 
У результаті реалізації Концепції цифрове середовище є безпечним для 

дітей, а права і основоположні свободи дитини захищені.  
Очікується досягнення таких результатів: 
учасників індустрії залучено до забезпечення розвитку прав дитини в 

цифровому середовищі; 
запропоновано необхідні зміни до нормативно-правових актів, у 

результаті яких підвищено рівень розвитку прав дітей у цифровому середовищі; 
працівникам правоохоронних та судових органів надано необхідні 

ресурси для ефективного виявлення та розслідування СЕНД; 
створено механізми повідомлення про випадки порушення прав дитини в 

цифровому середовищі та реагування на них; 
створено систему психологічної підтримки та реабілітації дітей, що 

постраждали від сексуальної експлуатації/серйозних випадків кібербулінгу в 
цифровому середовищі; 

у закладах освіти та повсякденного перебування дитини забезпечено 
високий рівень безпеки в цифровому середовищі; 
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громадськість краще проінформовано щодо загроз та ризиків, які несе за 
собою використання дітьми мережі Інтернет; 
 

Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів 
Фінансування плану заходів з реалізації Концепції здійснюється за 

рахунок та в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на 
відповідний рік, а також коштів міжнародної технічної допомоги інших джерел, 
не заборонених законодавством. 

Обсяги видатків на виконання плану заходів з реалізації Концепції 
уточнюються щороку з урахуванням можливостей державного бюджету, 
конкретизації заходів за результатами їх виконання у попередні роки. 

Залучення необхідних матеріально-технічних та трудових ресурсів не 
потребує додаткового фінансування з державного бюджету. 

 
___________________________ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів 

України 
від _______ 20___ р. № ____ 

 

ПЛАН 

заходів з реалізації Концепції з розвитку цифрових прав дітей 

Найменування заходу, спрямованого на 
досягнення очікуваного результату 

Строк 
виконання 

Відповідальні за 
виконання 

Індикатор досягнення 

1. Надання соціальними мережами регулярних 
статистичних звітів про прозорість, в яких 
викладено обсяг ідентифікованого шкідливого 
цифрового контенту, яку частку з загальної 
кількості було видалено, та категоризація 
індивідуальних повідомлень. 

2022 - 2025 
 
 

Мінцифри 
 
 

Звіти від соціальних мереж 
отримано 

2. Визначення кола питань, розробка (з 
залученням профільних громадських 
організацій та/або іноземних партнерів) та 
публікація білої книги     

 

2021 Мінцифри Біла книга розроблена та 
опублікована 



 

 

2 

3. Систематизація (у вигляді рекомендацій) 
результатів консультацій з учасниками 
індустрії щодо протидії шкідливому 
цифровому контенту та корпоративної 
соціальної відповідальності, а також 
результатів  досліджень найкращих практик 
щодо протидії серйозним випадкам 
кібербулінгу на соціальних платформах: 

2021 Мінцифри Рекомендації розроблено та 
презентовано 

1) Консультації з представниками 
соціальних мереж щодо протидії 
шкідливому цифровому контенту та 
корпоративної соціальної відповідальності. 

2021 Мінцифри 
 
 
 

Консультації проведено 
 

2) Дослідження найкращих практик щодо 
протидії серйозним випадкам кібербулінгу 
на соціальних платформах. 

2021 
 

Мінцифри Дослідження проведено 
 

4. Систематизація (у вигляді рекомендацій) 
результатів консультацій з учасниками 
індустрії, а також результатів досліджень щодо 
надання послуг за принципом “безпека за 
замовчуванням”, “дружній Wi-Fi” та 
ефективного способу верифікації віку при 
доступі до сайтів із порнографічним вмістом: 

2023 Мінцифри 
НКРЗІ 
Держспецзв'язку 

Рекомендації розроблено та 
презентовано 
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1) Проведення консультацій з 
постачальниками послуг інтернет-зв’язку 
щодо: 
надання послуг за принципом “безпека за 
замовчуванням”, в тому числі через активне 
просування компаніями існуючих 
механізмів батьківського контролю для 
пристроїв домашньої мережі; 
надання послуги “дружній Wi-Fi” – 
обмеження доступу до порнографічних 
матеріалів у громадських місцях; 
ефективного способу верифікації віку при 
доступі до сайтів із порнографічним 
вмістом. 

2022 Мінцифри 
НКРЗІ 
Держспецзв'язку 

Консультації проведено 

2) Дослідження найкращих практик щодо: 
запровадження механізмів батьківського 
контролю більшою кількістю інтернет-
провайдерів; 
обмеження доступу до порнографічних 
матеріалів у громадських місцях; 
способів верифікації віку при доступі до 
сайтів із порнографічним вмістом. 

2022 Мінцифри 
НКРЗІ 
Держспецзв'язку 

Дослідження проведено 
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5. Систематизація (у вигляді рекомендацій) 
результатів консультацій з учасниками 
індустрії та результатів досліджень щодо 
доступного програмного забезпечення на 
основі технології хешування, інструментів 
попереднього скринінгу та ефективної 
співпраці з правоохоронними органами у 
випадку виявлення СЕНД модераторами 
інтернет-платформ: 

2024 Мінцифри Рекомендації розроблено та 
презентовано 

1) Проведення консультацій  з інтернет-
платформами щодо запровадження: 
програмного забезпечення, в тому числі 
заснованого на технології хешування, що 
дозволяє сканування і порівняння 
зображень із базою раніше ідентифікованих 
матеріалів, що містять СЕНД, для 
недопущення подальшого розповсюдження 
такого матеріалу;  
інструментів попереднього скринінгу для 
запобігання завантаженню на платформі 
матеріалів, що містять СЕНД; 
ефективної співпраці з правоохоронними 
органами у випадку виявлення СЕНД 
модераторами інтернет-платформ. 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мінцифри 
МВС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультації проведено 
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2) Дослідження найкращих практик щодо: 
доступного програмного забезпечення на 
основі технології хешування (Photo DNA 
тощо); 
можливості попереднього скринінгу 
матеріалів на наявність СЕНД перед 
завантаженням; 
практик ефективного інформування 
правоохоронних органів із наданням 
інформації для ідентифікації  
правопорушників. 

2023 
 

Мінцифри 
 
 

Дослідження проведено 
 

6. Перегляд очікуваного результату та заходів, 
спрямованих на досягнення очікуваного 
результату 

2025 Мінцифри Перегляд здійснено 

7. Вивчення та систематизація міжнародних 
практик у системі виконання кримінальних 
покарань із метою запобігання повторного 
вчинення злочинів сексуального характеру у 
цифровому середовищі, постраждалими в яких 
є діти. 

2021 Мін’юст Вивчено та систематизовано 
відповідні практики не менш 
ніж 10 країн, що належать до 
різних правових сімей. 

8. Внесення змін у відповідні нормативно-
правові акти з метою впровадження 
корекційної програми для засуджених 

2021 
 
 

Мін’юст 
 
 

Корекційна програма 
впроваджена 
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“Запобігання вчиненню злочинів  сексуального 
характеру у цифровому середовищі, 
постраждалими в яких є діти”. 

   

9. Аналіз наявних навчальних програм у системі 
підготовки та підвищення кваліфікації програм 
щодо проведення корекційної програми для 
засуджених “Запобігання вчиненню злочинів 
сексуального характеру у цифровому 
середовищі, постраждалими в яких є діти”. 

2021 Мін’юст Аналіз проведено; результати 
аналізу презентовано  

10. Вивчення міжнародного досвіду щодо 
процедури кримінального переслідування за 
кібергрумінг та доступ до матеріалів СЕНД. 

2021 
 
 

Мін’юст 
МВС 
 

Вивчено міжнародний досвід 
на прикладі не менш ніж 10 
країн, що належать до різних 
правових систем 

11. Ініціювання розроблення законопроекту про 
внесення змін до Кримінального Кодексу 
України та Кримінально-процесуального 
Кодексу України, а саме щодо:  

поняття кібергрумінгу та встановлення 
відповідальності за здійснення кібергумінгу 
щодо дитини; 
запровадження відповідальності за доступ 
до  матеріалів, що зображують СЕНД та 

2021 
 
 
 
 

МВС 
Мінцифри 
Уповноважений з 
прав людини 
 
 

Розроблення законопроекту 
ініційовано; відповідний лист 
із пропозицією надіслано до 
компетентного комітету 
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зберігання таких матеріалів навіть без мети 
розповсюдження; 
процедури кримінального переслідування за 
кібергрумінг та доступ до матеріалів СЕНД 

12. Прийняття необхідних підзаконних 
нормативно-правових актів для уточнення 
процедури правозастосування щодо процедури 
кримінального переслідування за кібергрумінг 
та доступ до матеріалів СЕНД. 

2021 
 
 
 

МВС 
 
 
 

Необхідні підзаконні НПА 
прийняті; процедура 
правозастосування уточнена 

13. Ініціювання розроблення законопроекту про  
внесення змін до законодавчих актів, що  
впроваджують дієвий механізм видалення та  
блокування нелегального контенту, в тому 
числі матеріалів, що містять СЕНД: 

2022 Мінцифри 
МВС 
Уповноважений з  
прав людини 

Розроблення законопроекту 
ініційовано; відповідний лист 
із пропозицією надіслано до 
компетентного комітету 

1) Вивчення міжнародного досвіду щодо 
процедури видалення/блокування матеріалів 
СЕНД. 

2022 
 
 
 

Мінцифри 
МВС 
Уповноважений з 
прав людини 

Міжнародний досвід 
проаналізовано на прикладі не 
менш ніж 10 країн, що 
належать до різних правових 
сімей 

2) Визначення партнерів та консультація з 
ними щодо доцільності та пропорційності 
заходів блокування. 

2022 Мінцифри 
МВС 
Уповноважений з 

Партнерів визначено, 
консультації з партнерами 
проведено 
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прав людини 

3) Проведення консультації щодо правового 
режиму обмеження доступу до нелегального 
контенту, в тому числі матеріалів, що містять 
СЕНД. 

2022 Мінцифри 
МВС 
Уповноважений з 
прав людини 

Консультації щодо правового 
режиму проведено  

14. Ініціювання розроблення законопроекту  щодо 
видалення/блокування нелегального контенту, 
в тому числі матеріалів, що містять СЕНД. 

2022 
 

Мінцифри 
МВС 
Уповноважений з 
прав людини 

Розроблення законопроекту 
ініційовано; відповідний лист 
із пропозицією надіслано до 
компетентного комітету 

15. Інформаційне освітлення змін щодо 
видалення/блокування матеріалів СЕНД. 

 
 

2023 
 
 

Мінцифри 
МВС 
Уповноважений з 
прав людини 

Інформаційна кампанія 
проведена 
 

16. Прийняття необхідних підзаконних 
нормативно-правових актів для уточнення 
процедури правозастосування щодо 
видалення/блокування матеріалів СЕНД. 

2024 МВС 
Мінцифри 
Уповноважений з 
прав людини 

Необхідні підзаконні НПА 
прийняті 

17. Формування концепції захисту персональних 
даних дітей: 

2021 Мінцифри Концепцію сформовано та 
презентовано 
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1) Вивчення міжнародного досвіду щодо 
захисту персональних даних дітей. 

2021 Мінцифри 
Уповноважений з 
прав людини 
Уповноважений з 
прав дитини 

Міжнародний досвід  
проаналізовано на прикладі не 
менш ніж 10 країн, що 
належать до різних правових 
сімей 

2) Порівняння та ідентифікація прогалин в 
українському законодавстві щодо захисту 
персональних даних дітей. 

 
 

2021 
 
 
 
 

Мінцифри 
Уповноважений з 
прав людини 
Уповноважений з 
прав дитини 

Прогалини ідентифіковано 
 
 
 

3) Консультація з учасниками індустрії 
щодо можливості забезпечення вищого 
рівня захисту персональних даних дитини в 
цілях маркетингу. 

 

2021 
 
 

Мінцифри 
Уповноважений з 
прав людини 
Уповноважений з 
прав дитини 

Консультації проведено 
 
 
 

4) Проведення дослідження щодо захисту  
персональних даних дітей. 

2021 
 

Мінцифри 
 

Дослідження проведено  
 

18. Моніторинг та оцінка ефективності внесених 
до законодавства змін.  

2022 
 

МВС 
 

Моніторинг та оцінку 
здійснено; результати 
презентовано у доповіді 
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19. Внесення змін до нормативно-правових актів 
за результатами моніторингу та оцінки 
внесених до законодавства змін. 

2023 
 
 

МВС 
Мінцифри 
 

Доцільність внесення змін 
розглянута, відповідні зміни 
внесено (за потреби) 

20. Підсумкове дослідження серед громадськості 
та зацікавлених сторін щодо ефективності 
внесених до законодавства змін.  

2025 МВС 
Мінцифри 

Дослідження проведено та 
відображено  у доповіді за 
2024-2025 роки 

21. Формування замовлення навчальних програм у 
системі спеціальної підготовки та підвищення 
кваліфікації прокурорів (ювенальні прокурори 
та процесуальні керівники) щодо 
розслідування злочинів у цифровому 
середовищі, постраждалими яких є діти, а 
також системи опитування, дружньої до 
дитини, роботи із дітьми-свідками та дітьми-
кривдниками. 

2021 Офіс Генерального 
прокурора  

Замовлення навчальних 
програм сформовано 

22. Розробка навчальних програм у системі 
спеціальної підготовки та підвищення 
кваліфікації прокурорів (ювенальні прокурори 
та процесуальні керівники) щодо 
розслідування злочинів у цифровому 
середовищі, постраждалими яких є діти, а 
також системи опитування, дружньої до 

2022 Офіс Генерального 
прокурора  

Навчальні програми 
розроблено; робочі версії 
презентовано 
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дитини, роботи із дітьми-свідками та дітьми-
кривдниками. 

23. Пілотування та впровадження навчальних 
програм у системі спеціальної підготовки та 
підвищення кваліфікації прокурорів 
(ювенальні прокурори та процесуальні 
керівники) щодо розслідування злочинів у 
цифровому середовищі, постраждалими яких є 
діти, а також системи опитування, дружньої до 
дитини, роботи із дітьми-свідками та дітьми-
кривдниками. 

2022 Офіс Генерального 
прокурора  

Перший запуск навчальних 
програм здійснено 

24. Аналіз наявних навчальних програм у системі 
підготовки та підвищення кваліфікації суддів, 
що розглядають справи за участю дітей, 
постраждалих від злочинів у цифровому 
середовищі. 

2021 Національна школа 
суддів 

Наявні навчальні програми 
проаналізовано; за 
результатами аналізу 
презентовано 
доповідь/проведено захід 

25. Розробка, пілотування та впровадження 
навчальних програм у системі підготовки та 
підвищення кваліфікації суддів, що 
розглядають справи за участю дітей, 
постраждалих від злочинів у цифровому 
середовищі. 

2022 
 
 
 
 
 

Національна школа 
суддів 
 
 
 
 

Навчальні програми 
розроблено. Перший запуск 
навчальних програм здійснено 
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26. Проведення для суддів тренінгів із 
правозастосування у сфері СЕНД у цифровому 
середовищі згідно зі зміненим законодавством. 

2022 Національна школа 
суддів 

Тренінги проведено 

27. Впровадження та адаптація провідних 
технологічних рішень для забезпечення 
розслідування та попередження злочинів, 
скоєних у цифровому середовищі та 
постраждалими в яких є діти. 

2021 
 
 
 
 

МВС 
 
 
 
 

Провідні технологічні рішення 
впроваджено та адаптовано 

28. Створення єдиної національної бази матеріалів 
дитячої порнографії для прискорення 
процедури розслідування та уникнення 
повторного аналізу матеріалів дитячої 
порнографії. 

2021 
 
 

МВС 
 
 
 

Єдина національна база 
створена 
 

29. Створення в структурі Департаменту 
кіберполіції НПУ спеціалізованого підрозділу з 
метою моніторингу ризиків для дітей у 
цифровому середовищі, а також виявлення, 
фіксації та документування злочинів, скоєних 
у цифровому середовищі та постраждалими в 
яких є діти: 

2021 
 
 
 
 
 

МВС 
 
 
 
 
 

Спеціалізований підрозділ 
створено 
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1) Формування вимог до професіонального 
профілю осіб, що можуть бути залучені 
до роботи в такому підрозділі. 

2021 МВС Вимоги сформовані та 
закріплені 

2) Ідентифікація партнерів, які можуть 
надати послуги тренінгу для працівників 
правоохоронних органів у виявленні та 
розслідуванні випадків СЕНД, скоєних у 
цифровому середовищі або за 
допомогою ІКТ. 

2021 МВС Перелік потенційних партнерів 
сформовано; домовленості з 
відповідними партнерами 
досягнуті 

3) Набір персоналу до пілотного 
спеціального підрозділу для 
розслідування злочинів, скоєних у 
цифровому середовищі, постраждалими 
в яких є діти, та моніторингу існуючих 
ризиків. 

2022 МВС Набір персоналу проведено у 
відповідності до вимог щодо 
професіонального профілю 
осіб 

4) Запровадження необхідних технічних 
ресурсів для використання 
Національною поліцією України, за 
співпрацею з державами, що мають 
провідний досвід у сфері, а саме: 

створення національної бази хеш-сум 
матеріалів, що містять СЕНД на основі 
існуючих міжнародних баз 

2022 МВС Необхідні технічні ресурси 
залучені та впроваджені в 
роботу відповідних підрозділів 
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(наприклад, Interpol), та розвинених 
національних баз інших держав 
(наприклад, ICMEC); 
встановлення програмного 
забезпечення (наприклад, PhotoDNA) 
для ефективного наповнення створеної 
бази даних та ідентифікації вже 
зареєстрованих матеріалів. 

5)  Навчання персоналу для запуску роботи  
підрозділу. 

2022 МВС Навчання проведено 

6) Проведення тренінгів для працівників 
правоохоронних органів щодо виявлення 
та розслідування випадків СЕНД, 
скоєних у цифровому середовищі або за 
допомогою ІКТ згідно зі зміненим 
законодавством. 

2022 МВС Тренінги проведено 

7) Обмін досвідом між українськими 
правоохоронними органами та 
правоохоронними органами інших країн 
щодо використання технічних ресурсів. 

2022 МВС Обмін досвідом реалізовано у 
вигляді проведення серії 
міжнародних тренінгів 

8) Встановлення процедури ефективної 
співпраці між українськими 

2022 МВС Процедура щодо співпраці 
розроблена та встановлена 
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правоохоронними органами та 
правоохоронними органами інших 
держав. 

9) Заохочення та підтримка проектів із 
співпраці підрозділу з відповідними 
підрозділами правоохоронних органів 
інших держав. 

2022 МВС Нові проекти співпраці 
підрозділу з підрозділами 
правоохоронних органів інших 
держав ініційовано 

30. Аналіз наявних освітніх програм підготовки 
фахівців та програм післядипломної освіти 
поліцейських у закладах вищої освіти МВС 
щодо запобігання та розслідування злочинів, 
вчинених у цифровому середовищі та 
постраждалими в яких є діти. Категорія 
фахівців: слідчі, кіберполіція, ювенальна 
превенція 

2021 МВС Наявні навчальні програми 
проаналізовано; за 
результатами аналізу 
презентовано 
доповідь/проведено захід 

31. Формування пропозицій до державного 
замовлення від Національної поліції до МВС 
на підготовку фахівців та післядипломну 
освіту поліцейських із питань запобігання та 
розслідування злочинів, вчинених у 
цифровому середовищі та постраждалими в 
яких є діти. Категорія фахівців: слідчі, 
кіберполіція, ювенальна превенція. 

2021 МВС Пропозиція щодо замовлення 
сформована  
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32. Проведення спеціалізованих тренінгових 
програми, в тому числі щодо використання 
технологічних рішень та міжсекторальної 
співпраці, законодавчих нововведень  за участі 
міжнародних експертів. 

2021 МВС Тренінгові програми проведено 

33. Розробка програм післядипломної освіти для 
поліцейських щодо запобігання та 
розслідування злочинів, вчинених у 
цифровому середовищі та постраждалими в 
яких є діти. Категорія фахівців: слідчі, 
кіберполіція, ювенальна превенція. 

2022 МВС Програми післядипломної 
освіти розроблено 
 
 
 

34. Пілотування та впровадження на базі закладів 
вищої освіти МВС програм післядипломної 
освіти для поліцейських щодо запобігання та 
розслідування злочинів, вчинених у 
цифровому середовищі та постраждалими в 
яких є діти. Категорія фахівців: слідчі, 
кіберполіція, ювенальна превенція. 

2022 МВС Перший запуск програм 
післядипломної освіти 
здійснено 

35. Розробка спеціалізованих курсів, а також 
окремих тем до освітніх програм підготовки 
фахівців у закладах вищої освіти МВС. 
Категорія фахівців: слідчі, кіберполіція, 
ювенальна превенція. 

2022 МВС Спеціалізовані курси 
розроблено 
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36. Пілотування та включення спеціалізованих 
курсів, а також окремих тем до освітніх 
програм підготовки фахівців у закладах вищої 
освіти МВС. Категорія фахівців: слідчі, 
кіберполіція, ювенальна превенція. 

2023 МВС Перший запуск 
спеціалізованих курсів 
здійснено 

37. Аналіз навчальних програм для дітей, що 
використовуються у роботі шкільного офіцера 
поліції, ювенальна поліція щодо попередження 
злочинів проти дітей у цифровому середовищі. 

2021 
 
 
 
 

МВС 
 
 
 
 

Аналіз проведено; результати 
аналізу презентовано  
 
 
 

38. Оновлення навчальних програм для дітей щодо 
безпеки в цифровому середовищі, які 
впроваджуються ювенальною превенцією та 
шкільним офіцером поліції. 

2021 
 
 
 

МВС 
 
 
 

Оновлення навчальних 
програм здійснено; зміни 
презентовано у порівняльній 
доповіді 

39. Розробка, пілотування та впровадження 
навчальних програм у системі підготовки та 
підвищення кваліфікації щодо корекційної 
програми для засуджених “Запобігання 
вчиненню злочинів сексуального характеру у 
цифровому середовищі, постраждалими в яких 
є діти”. 

2022 
 
 
 
 

Мін’юст 
 
 
 
 

Відповідні навчальні програми 
розроблено. Перший запуск 
здійснено 
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40. Розробка плану заходів щодо запобігання 
вчинення злочинів сексуального характеру у 
цифровому середовищі, постраждалими в яких 
є діти, під час виконання кримінальних 
покарань. 

2022 
 
 

Мін’юст 
 
 

План заходів розроблено 
 
 

41. Впровадження корекційної програми для 
засуджених “Запобігання вчиненню злочинів 
сексуального характеру у цифровому 
середовищі, постраждалими в яких є діти” у 
місцях відбування покарання. 

2023 
 
 
 
 

Мін’юст 
 
 
 
 

Корекційна програма 
впроваджена 
 
 

42. Оцінка результатів роботи та запровадження 
змін. 

 

2023 
 

Мін’юст 
 
 

Результати роботи оцінено; 
доцільність запровадження 
змін проаналізована 

43. Ідентифікація проблем у роботі та покращення.  2023 
 

Мін’юст 
 

Проблеми ідентифіковані; 
шляхи їх подолання розглянуті 

44. Оцінка результатів роботи правоохоронних  та 
судових органів; за необхідності – організація 
повторних тренінгів. 

2024 Мін’юст Результати роботи оцінено; 
доцільність проведення 
повторних тренінгів 
проаналізована 

45. Розробка порядку виявлення та реагування на 
випадки порушення прав дитини в цифровому 
середовищі під час освітнього процесу. 

2021 
 
 

МОН 
 
 

Порядок розроблено 
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46. Аналіз ситуації щодо технічного забезпечення 
безпечного для дітей доступу до Інтернету в 
закладі освіти. 

2021 
 

МОН 
 
 

Аналіз проведено  
 

47. Створення концептуальної рамка забезпечення 
безпеки персональних даних дітей в 
цифровому середовищі під час освітнього 
процесу. 

2022 
 
 

МОН 
 

Концептуальна рамка створена 
 

48. Запровадження обов'язкового встановлення 
технічних налаштувань у закладах освіти щодо 
забезпечення фільтрування цифрового 
контенту та сервісів у мережі Інтернет в 
закладах освіти. 

2022 МОН 
 

Налаштування з фільтрування 
цифрового контенту 
встановлені 

49. Запровадження під час проведення 
інституційного аудиту та внутрішнього 
моніторингу перевірки технічних налаштувань 
в закладах дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти 

 

2023 МОН Перевірка технічних 
налаштувань під час 
проведення інституційного 
аудиту та внутрішнього 
моніторингу запроваджена  

50. Розроблення рекомендацій щодо  забезпечення 
захисту персональних даних дітей в закладах 
освіти у мережі Інтернет. 

 

2022 
 
 
 

МОН 
Мінцифри 
Уповноважений 
ВРУ з прав людини 

Рекомендації розроблені 
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  Уповноважений 
ВРУ з прав дитини 

 

51. Створення єдиного порталу для повідомлення 
про випадки порушення прав дитини в 
цифровому середовищі, який міститиме 
освітню інформацію для самостійного захисту 
громадянами своїх прав в Інтернеті, зокрема: 

2023-2024 
 
 
 

Мінцифри 
 

Єдиний портал створено 
 
 
 
 

1) Створення інструментів для надання 
порад постраждалим від кібербулінгу, 
зокрема  інструменти повідомлення 
жертвами та їхніми законними 
представниками про серйозні випадки 
кібербулінгу проти дітей.  

2023 
 
 
 

Мінцифри 
 

Інструменти створено 
 
 
 

2) Створення механізму повідомлення про 
матеріали СЕНД в Інтернеті як складово 
порталу з автоматичним перенаправленням 
заявок до кіберполіції. 

2024 
 
 

Мінцифри 
 
 

Механізм створено 
 
 

52. Публікація на Порталі рекомендацій щодо 
дизайну пристроїв, платформ та онлайн-
середовища, які забезпечать безпеку дітей в  
онлайн-середовищі та знизять ризики, 

2025 Мінцифри Рекомендації опубліковано 
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пов’язані із розвитком нових цифрових 
технологій. 

53. Вивчення основних потреб, які можуть 
виникати у дітей у зв’язку із жорстоким 
поводженням із ними, у тому числі  злочинами 
в цифровому середовищі. 

 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мінсоцполітики 
МОЗ 
МОН  
Органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
Із залученням 
міжнародної 
технічної допомоги 

Основні потреби вивчено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. Розроблення послуг та запровадження  
навчання з підтримки, психологічної  
підтримки, супроводу та реабілітації для  
дітей, членів їхніх сімей та дітей-свідків  
злочинів, скоєних у цифровому  
середовищі, постраждалими в яких є діти. 

2021 Мінсоцполітики 
МОЗ 
МОН  
Органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
Із залученням 
міжнародної 
технічної допомоги 

Послуги розроблено, навчання 
запроваджено 
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55. Проведення моніторингу надання освітніх, 
медичних, соціальних послуг дітям, які 
постраждали від жорстокого поводження, у 
тому числі від злочинів у цифровому 
середовищі, та їхнім сім’ям (наявність та 
доступність відповідних послуг, їх якість). 

 

2021 Мінсоцполітики 
МОЗ 
МОН  
Органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
Із залученням 
міжнародної 
технічної допомоги 

Моніторинг проведено; 
результати викладено у 
відповідному дослідженні 

56. Методичне забезпечення місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, територіальних органів 
Національної поліції, інших суб’єктів щодо 
своєчасного виявлення дітей, які постраждали 
від жорстокого поводження, у тому числі від 
злочинів у цифровому середовищі, та 
організації надання їм необхідної допомоги. 

2021 Мінсоцполітики 
МВС 
МОЗ 
МОН  
 

Відповідні органи отримали 
належне методичне 
забезпечення 
 
 

57. Перегляд Державних стандартів соціальних 
послуг на доцільність внесення змін до них із 
метою врахування особливостей надання 
відповідних послуг  дітям, які постраждали від 
жорстокого поводження, у тому числі від 

2022 Мінсоцполітики 
МВС 

Проведено захід між 
представниками 
Мінсоцполітики та МВС щодо 
перегляду Державних 
стандартів 



 

 

23 

злочинів у цифровому середовищі, та їхнім 
сім’ям. 

58. Розроблення та затвердження програми 
соціально-психологічної реабілітації дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, 
включаючи дітей, які постраждали від 
жорстокого поводження, у тому числі від 
злочинів у цифровому середовищі. 

2021 Мінсоцполітики 
 

Програми розроблено та 
затверджено 
 

59. Розроблення та затвердження типової 
програми формування навичок 
відповідального батьківства (зокрема, щодо 
попередження жорстокого поводження з 
дітьми, у тому числі злочинів у цифровому 
середовищі) та методичних рекомендацій щодо 
її впровадження. 

2023 Мінсоцполітики 
 

Типову програму розроблено 
та затверджено 

60. Впровадження програм відповідального 
батьківства та соціально-психологічної 
реабілітації дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, включаючи дітей, які 
постраждали від жорстокого поводження, у 
тому числі від злочинів у цифровому 
середовищі. 

постійно Органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
 

Програми відповідального 
батьківства впроваджені 
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61. Здійснення організації надання соціальних 
послуг дітям, які постраждали від жорстокого 
поводження, у тому числі від злочинів у 
цифровому середовищі, та їхнім сім’ям. 

постійно Органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

Здійснено організацію надання 
відповідних послуг 

62. Аналіз ефективності існуючих програм, форм 
та методів роботи психологів різних сфер, які 
використовуються чи можуть 
використовуватись при наданні допомоги 
дітям, які постраждали від жорстокого 
поводження, у тому числі від злочинів у 
цифровому середовищі. 

ІІ півріччя 
2021 – І 
півріччя 
2022 

МОЗ 
Мінсоцполітики 
МОН 
МВС 
 

Ефективність існуючих 
програм проаналізовано; 
результати аналізу 
презентовано 

63. Визначення кадрового потенціалу психологів 
різних сфер, які працюють за ефективними 
програмами (використовують ефективні форми 
та методи роботи) при наданні допомоги дітям, 
які постраждали від жорстокого поводження, у 
тому числі від злочинів у цифровому 
середовищі. 

ІІ півріччя 
2021 – І 
півріччя 
2022 
 
 
 

МОЗ 
Мінсоцполітики 
МОН 
МВС 
 
 

Дослідження щодо кадрового 
потенціалу психологів 
проведено 
 
 
 

64. Налагодження партнерських відносин із 
громадськими організаціями та профільними 
ЦОВВ, які надають послуги психологічної 
підтримки та/або реабілітації. 

2021 
 
 
 

Мінцифри 
 

Партнерські відносини 
налагоджено, укладено 
меморандуми про порозуміння 
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65. Створення механізму, за яким при 
надходженні  скарги на порталі з цифрової 
безпеки, постраждалій дитині/законному 
представнику пропонуються послуги 
психологічної підтримки та/або реабілітації. 

2023 
 
 
 

Мінцифри 
 
 
 

Механізм переадресації 
запроваджено 
 
 

66. Запровадження спеціальних правил роботи із 
дітьми-потерпілими під час розслідування та 
розгляду справи у суді із залученням 
професіоналів, що надають психологічну 
підтримку та/або реабілітацію. 

2021 Мінсоцполітики Спеціальні правила 
запроваджені 

67. Створення анонімної гарячої лінії для людей, 
що мають схильності (почуття, думки) до 
прояву сексуального інтересу до дітей 
(потенційних кривдників) із метою змінити 
їхню  свідомість. 

2021 Мінсоцполітики 
МВС 

Анонімна гаряча лінія створена 

68. Перегляд професійних стандартів фахівців 
соціальної сфери, зокрема, шляхом включення 
до рівнів компетенцій і кваліфікації знань та 
умінь щодо захисту прав дитини, розвитку та 
надання послуг дітям, які постраждали від 
жорстокого поводження, у тому числі які 
постраждали від злочинів у цифровому 
середовищі, та їхнім сім’ям. 

2022 
 

МОН 
Мінсоцполітики 
 

Перегляд професійних 
стандартів здійснено 
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69. Перегляд та удосконалення стандартів 
відповідних рівнів вищої освіти за 
спеціальностями 053 “Психологія”, 231 
“Соціальна робота”, 232 “Соціальне 
забезпечення” згідно з вимогами професійних 
стандартів працівників соціальної сфери в 
частині надання послуг дітям, які постраждали 
від жорстокого поводження, у тому числі які 
постраждали від злочинів у цифровому 
середовищі, та їхнім сім’ям. 

2022 МОН 
Мінсоцполітики 

Перегляд та удосконалення 
стандартів здійснено 
 
 

70. Включення до програм підвищення 
кваліфікації державних службовців, посадових 
осіб органів місцевого самоврядування модулів 
із питань попередження та подолання  
жорстокого поводження з дітьми, у тому числі 
злочинів у цифровому середовищі 

2021 НАДС  
МВС 
Мінсоцполітики  
МОЗ  
МОН 

Відповідні модулі включено до 
програм підвищення 
кваліфікації 

71. Проведення навчальних заходів із питань 
попередження та подолання жорстокого 
поводження з дітьми, у тому числі злочинів у 
цифровому середовищі для державних 
службовців, посадових осіб органів місцевого 

2021 Мінсоцполітики 
МОЗ 
МОН 
  

Навчальні заходи проведено 
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самоврядування, фахівців освітньої, соціальної 
та медичної сфер, що надають допомогу дітям, 
які постраждали від жорстокого поводження, у 
тому числі  які постраждали від злочинів у 
цифровому середовищі, та їхнім сім’ям. 

72. Аналіз державних стандартів та типових 
освітніх та навчальних програм шкільної 
освіти, базового компоненту та типових 
освітніх та навчальних програм дошкільної 
освіти щодо врахування сучасних ризиків для 
дітей у цифровому середовищі та питань 
медіаграмотності. 

2021 МОН Аналіз проведено; результати 
аналізу презентовано 

73. Включення до інваріантної складової змісту 
освіти державного стандарту шкільної освіти, 
базового компоненту дошкільної освіти питань 
безпеки дітей у цифровому середовищі, 
медіаграмотності. 

2021 МОН Відповідний компонент 
включено до інваріантної 
складової програми шкільної 
освіти 

74. Включення до професійних стандартів за 
професіями: вчитель початкових класів ЗЗСО, 
вчитель ЗЗСО, практичний психолог закладу 
освіти, вихователь закладу дошкільної освіти 
професійних компетентностей щодо 
попередження, виявлення та реагування на 

2021 МОН Відповідні компетентності 
включено до відповідних 
професійних стандартів 
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ризики для дітей у цифровому середовищі та 
медіаграмотність. 

75. Включення/розробка типових освітніх та 
навчальних програм дошкільної та шкільної 
освіти щодо безпеки дітей у цифровому 
середовищі, медіаграмотності, в тому числі із 
використанням сучасних освітніх технологій. 

2022 МОН Типові освітні та навчальні 
програми 
розроблено/включено до 
складової дошкільної та 
шкільної освіти 

76. Розробка та впровадження типових освітніх 
програм із підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників щодо попередження, 
виявлення та реагування на ризики для дітей у 
цифровому середовищі та медіаграмотність. 

2022 МОН Типові освітні та навчальні 
програми розроблено та 
впроваджено 

77. Включення в стандарти вищої освіти за 
спеціальностями 012-014, 016, 053 
професійних компетентностей щодо 
попередження, виявлення та реагування на 
ризики для дітей у цифровому середовищі та 
медіаграмотність. 

2022 МОН Відповідні компетентності 
включено до відповідних 
професійних стандартів 

78. Включення в стандарти фахової передвищої 
освіти галузі знань освіта/педагогіка 
професійних компетентностей щодо 
попередження, виявлення та реагування на 

2022 МОН Відповідні компетентності 
включено до відповідних 
професійних стандартів 
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ризики для дітей у цифровому середовищі та 
медіаграмотність. 

79. Моніторинг впровадження професійних 
стандартів за професіями: вчитель початкових 
класів ЗЗСО, вчитель ЗЗСО, практичний 
психолог закладу освіти, вихователь закладу 
дошкільної освіти. 

2023 МОН Моніторинг проведено; 
результати презентовано 

80. Підвищення інформованості щодо наявності 
кримінальної відповідальності за кібергрумінг, 
доступ до матеріалів, що містять СЕНД, та 
зберігання таких матеріалів навіть без мети 
розповсюдження. 
 

2023 Мінцифри Інформаційна кампанія 
проведена 

81. Підвищення інформованості щодо нікчемності 
будь-якої згоди дитини на добровільну участь 
у діях, що мають на меті створення контенту, 
що містить СЕНД. 

2022 Мінцифри Інформаційна кампанія 
проведена 

82. Підвищення інформованості щодо наявних 
сервісів та механізмів для жертв кібербулінгу 
та матеріалів, що містять СЕНД. 

2022 
 
 
 

Мінцифри 
 
 
 

Інформаційна кампанія 
проведена 
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83. Підвищення інформованості щодо наявних 
сервісів та механізмів для жертв, батьків та 
батьків жертв кібергрумінгу, матеріалів, що 
містять СЕНД, кібербулінгу, порушення права 
на приватність. 

2022 Мінцифри Інформаційна кампанія 
проведена 

84. Публікація рекомендацій для дітей, вчителів, 
батьків та опікунів та IT-індустрії щодо 
захисту дітей в Інтернеті. 

2022 Мінцифри Рекомендації опубліковано 

85. Запровадження національної інформаційно-
просвітницької кампанії з широкого 
інформування громадськості про наявні 
загрози для дітей у цифровому середовищі та 
механізми попередження, виявлення та 
повідомлення про конкретні випадки із 
приуроченням до Дня безпечного Інтернету. 

2021 
 

Мінцифри Щорічна національна 
інформаційно-просвітницька 
кампанія проведена 

86. Ініційовано проведення соціологічних 
досліджень на тему онлайн-безпеки дітей в 
Україні. 

2021 Мінцифри Ініційовано мінімум одне 
дослідження  

 


