
Щаслива дитина 

Питання належного виховання дітей, досягнення порозуміння між батьками і дітьми, 

відповідальності батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків завжди є 

важливими й актуальними. Законом України “Про охорону дитинства” визначено, що 

батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її 

здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови 

для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до 

самостійного життя та праці. Закон передбачає, що виховання в сім’ї є першоосновою 

розвитку особистості дитини. 

Службі у справах дітей, відповідно до завдань та повноважень, передбачених чинним 

законодавством, часто доводиться обстежувати умови проживання дітей. Це необхідно, 

наприклад, для підтвердження інформації про складні життєві обставини або факт 

залишення дитини без батьківського піклування; при розв’язанні спору між батьками 

щодо визначення місця проживання дитини або щодо участі у вихованні дитини; при 

здійсненні контролю за умовами утримання та виховання дітей в прийомних сім’ях та 

дитячих будинках сімейного типу, тощо. 

Проте, у кожного з нас різні можливості, тому і поняття «належні умови» кожен розуміє 

по-своєму. Однак, існує загальноприйняте поняття про належні санітарно-гігієнічні 

норми. І працівникам служби у справах дітей доводиться часто робити зауваження та 

попередження тим батькам, які не створили для своїх дітей таких умов. Бувають інші 

випадки, коли навпаки – в забезпеченій сім’ї, де все є, теж трапляються проблеми з 

дітьми. 

Тому, враховуючи багаторічний досвід роботи, служба у справах дітей Подільської 

районної військової адміністрації хоче надати батькам деякі поради, використовуючи 

цитати відомих людей: 

Якщо Ви хочете виростити хороших дітей, витрачайте на них в два рази менше грошей і в 

два рази більше часу (Естер Селсдон). 

Для маленьких дітей абсолютно необхідно, щоб життя йшло за заведеним порядком, а 

головне, щоб цей порядок завели вони самі (Астрід Ліндгрен). 

Спробуйте поглянути на світ очима дитини, і ви знову будете дивуватися всьому, як вона 

(Тім Селдін). 

Найбільші та цінні подарунки, які ми можемо дати своїм дітям, — це коріння 

відповідальності і крила незалежності (Денис Уэйтли). 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2402-14


 


