
 
26-го січня, 2021 р.  
 

Президенту України  
Зеленському В.О.  

вул. Банкова, 11  
м. Київ, 01220  

 
Прем’єр Міністру України 

Шмигалю, Д.А. 
 вул. Грушевського, 12/2,  

м. Київ, 01008 
 
 

Шановний Володимире Олександровичу! 
Шановний Денисе Анатолійовичу! 

 
 
Конґрес Українців Канади (Конґрес), який представляє інтереси 1,4-мільйонної 
громади українців Канади, занепокоєний проектом розпорядження Кабінету 
Міністрів України “Про внесення змін до Національної стратегії реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017─2026 роки”, яким 
передбачається виключити з Національної стратегії заклади спеціальної загальної 
середньої освіти, заклади спеціалізованої освіти, ліцеї із цілодобовим 
перебуванням дитини та відкласти припинення влаштування дітей до будинків 
дитини до 2026 року. 
 
Можливе вжиття вищезгаданих заходів та інших положень пропонованих в цьому 
розпорядженні, de facto означають скасування Кабінетом Міністрів реформи 
системи інтернатів в Україні. Можливе скасування цієї реформи аж ніяк не 
захищатиме інтереси українських дітей та сімей, але вкрай негативно вплине на 
подальший шлях забезпечення прав дітей на гідне життя, належну освіту, та 
повноцінну участь в українському суспільстві у їх майбутньому дорослому житті. 
 
Українська громада в Канаді та українсько-канадські організації багато років 
підтримують й допомагають малозабезпеченим дітям та сім’ям в Україні, та дітям з 
особливими освітніми потребами, в тому числі шляхом втілення проектів таких як 
Covid-19 Childrens’ Relief, в партнерстві з Уповноваженим Президента України з 
прав дитини, та Благодійна установа Навчально-реабілітаційний центр “Джерело”. 
 



 
 

1-866-942-4627 
ucc.ca 

Канадський уряд та канадські установи підтримують шлях реформування системи 
інституційного догляду в Україні через ініціативи як-от SURGe (Support to Ukraine’s 
Reforms for Governance).  
 
Продовження реформи системи інституційного догляду – ключовий елемент 
забезпечення дотримання загальноприйнятих європейських демократичних та 
соціальних принципів та подальшого інтегрування України в європейську 
спільноту.  
 
Закликаємо Вас: 
 

• Відмовитися від прийняття проекту розпорядження КМУ “Про внесення змін 
до Національної стратегії реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей на 2017─2026 роки”. 
 

• Забезпечити належним фінансуванням програм та ініціатив викладених в 
“Національній стратегії реформування системи інституційного догляду 
та виховання дітей на 2017─2026 роки” щоб запевнити її успішне втілення. 

 
• Залучити професіоналів, громадськість та міжнародні організації до 

обговорення та постійного діалогу з владою щодо стану виконання 
Національної Стратегії.  

 
Конґрес Українців Канади надалі підтримуватиме український народ в його 
прагненні та зусиллях розбудувати демократичну, правову та процвітаючу 
державу. 
 
 
З повагою,  
КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ  

 
Олександра Хичій, Президент  
 
 
Копія: 
Микола Кулеба, Уповноважений Президента України з прав дитини 
Лариса Ґаладза, Надзвичайний й Повноважний Посол Канади в Україні 
Андрій Шевченко, Надзвичайний й Повноважний Посол України в Канаді 
 


