
РЕЗОЛЮЦІЯ 
круглого столу, що проходив в рамках реалізації проекту «Відстоювання прав дітей, які 

потребують паліативної допомоги»  
 за підтримки Благодійної організації «Мережа 100 відсотків життя Рівне»  

та Європейського Союзу. 
 

● Учасники круглого столу: 
● визнаючи проведення круглого столу як черговий крок об’єднавчого процесу представників 

громадськості та держави з спільною метою розвитку паліативної допомоги дітям; 
● керуючись бажанням служб соціального захисту дітей спільно із службами охорони здоров’я, 

громадськими організаціями брати безпосередню участь у впровадженні в Україні розвиненої 
системи паліативної допомоги дітям; 

● визнаючи факт відсутності взаємозв'язку між суб’єктами надання паліативної допомоги дітям, 
відсутності сервісів для дітей (стаціонарних паліативних відділень для дітей та виїзних 
паліативних служб вдома), неналежного соціального обслуговування важкохворих дітей, які не 
віднесені до категорії інвалідів; 

● керуючись положеннями чинної нормативно-правової бази, а саме: Конвенції про права дитини 
(стаття 9, 23, 24), визначенню ВООЗ 2002 термінології паліативної допомоги дітям, Закону 
України „Про соціальні послуги», стаття 7, Наказ Міністерства соціальної політики України та 
Міністерства охорони здоров'я України №371/353 від 23.05.2014 року «Порядок взаємодії 
суб’єктів при наданні соціальної послуги паліативного догляду вдома невиліковно хворим»; 

● визнаючи, що паліативну допомогу можна й потрібно надавати за умов обмежених ресурсів;  
 
цією Резолюцією  

● визначають необхідною умовою формування і розвитку паліативної допомоги дітям 
врахування важливої ролі служб соціального захисту дітей; 

● вважають за необхідне сприяти удосконаленню нормативно-правової бази у сфері 
забезпечення соціальними послугами дітей, які зіштовхнулися із захворюванням, що обмежує 
або загрожує життю; 

● підкреслюють необхідність належної координації між службами соціального захисту дітей та 
правозахисними громадськими об’єднаннями у відстоюванні прав дітей на належне 
отримання паліативної допомоги; 

● пропонують популяризувати необхідність залучення до паліативної допомоги представників 
служб соціального захисту дітей, проводити просвітницьку та освітню роботу з питань 
паліативної допомоги дітям. 

● вважають за необхідне внесення змін у спільний наказ Міністерства соціальної політики 
України та Міністерства охорони здоров'я України №371/353 від 23.05.2014 року «Порядок 
взаємодії суб’єктів при наданні соціальної послуги паліативного догляду вдома невиліковно 
хворим» щодо визначення порядку надання дитячої паліативної допомоги, у тому числі за 
участі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 
Прийнято учасниками круглого столу, що проходив в рамках реалізації проекту 
«Відстоювання прав дітей, які потребують паліативної допомоги», Україна, м. Черкаси,  
«06» червня 2018 року. 


